
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACCAMP 

 REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 
 

Curso de Licenciatura em Letras: Habilitações Português e Inglês 

Coordenadora: Prof.ª Me. Kelly Oliveira 



REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

1. SOBRE O REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO1 
 

Este Regulamento se destina à orientação e padronização do Estágio Curricular na 

Licenciatura em Letras – Português e Inglês, da Faculdade Campo Limpo Paulista 

(FACCAMP), que tem como objetivos possibilitar que o aluno estagiário possa realizar 

e/ou entender a atividade docente e as habilidades envolvidas nesse fazer. Perrenoud 

(2000, p. 14) define tais habilidades por meio de grupos, quais sejam: 

1. Organizar e estimular situações de aprendizagem. 

2. Gerar a progressão das aprendizagens. 

3. Conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam. 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e no trabalho. 

5. Trabalhar em equipe. 

6. Participar da gestão da escola. 

7. Informar e envolver os pais. 

8. Utilizar as novas tecnologias. 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 

10. Gerar sua própria formação contínua. 

 

Para tanto, a carga horária do Estágio Supervisionado segue o previsto na estrutura 

curricular do Curso, acompanhando a legislação pertinente – 400h, de Língua Portuguesa 

e – 300h, de Língua Inglesa, totalizando 700h. 

Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em nível superior, em 

cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas, por componente curricular ou por 

campo de conhecimento e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e 

multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a formação para o exercício 

integrado e indissociável da docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão 

educacional, e dos processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do 

conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da garantia de base 

comum nacional das orientações curriculares. [...] 

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e 

atuação na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, 

conforme o projeto de curso da instituição;  

 (Resolução CNE/CP N. 2, de 1 de julho de 2015, artigo 13º, grifo nosso)  

Essa carga horária de 400 horas de Estágio será composta pelos segmentos de 

Prática e Reflexão. 

                                                           
1 Elaborado por professoras: Me. Kelly Gomes de Oliveira e Me. Monique Traverzim. 



 

2. SEGMENTOS DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 

2.1  SEGMENTO  – PRÁTICA 

 Horas de Observação: quando o aluno assiste atividades realizadas na unidade 

escolar; 

 Horas de Regência: quando o aluno aplica a atividades, em sala ou na 

instituição; 

 Horas de Participação: quando o aluno auxilia na organização ou na realização 

de atividades, dentro ou fora de sala de aula; 

Este segmento deverá ser realizado por parte do aluno nos sistemas de ensino –

ensino formal (educação básica: fundamental II e médio) e/ouensino não-formal2 

(instituições especializadas no ensino de inglês, ONGs, Projetos Sociais, por exemplo). 

Neste segmento de prática, o licenciando precisa cumprir 150 horas em Língua 

Portuguesa e 100 horas de Língua Inglesa. 

Em relação à distribuição das horas: 

Desse total, a carga horária mínima a ser realizada em uma das modalidades é de 

10 horas. As demais horas podem ser cumpridas de forma flexível de acordo com as 

necessidades e possibilidades do estagiário, nas outras modalidades, visando a auxiliá-lo. 

Quanto à flexibilização de carga horária; há, contudo, uma ressalva: 

 A carga horária destinada à modalidade participação não 

poderá exceder 50 horas. 
Em relação à distribuição dos espaços: 

O aluno poderá passar pelo ensino formal e não-formal, afim de cumprir suas 

horas de estágio, de maneira a cumprir, da forma como sua realidade permitir, as horas 

em cada um desses espaços de ensino. Entretanto, não há obrigatoriedade de que esse 

aluno cumpra horas no ensino não-formal. 

 

 Observação Regência Participação Total de horas 

Formal 30 10 50 90 

                                                           
2A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada principalmente pelas escolas e 
universidades. Ela depende de uma diretriz educacional centralizada como o currículo, com estruturas 
hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores dos ministérios da 
educação. A educação não-formal é mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática. Os programas 
de educação não-formal não precisam necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico de 
“progressão”. Podem ter duração variável, e podem, ou não, conceder certificados de aprendizagem. 
(GADOTTI, 2005, p. 2, grifo do autor) 
 



Não-formal 40 10 10 60 

    150 

Quadro 1 - Exemplo de distribuição de horas de estágio de Português de um aluno que passou pelos dois espaços. 

Em relação à distribuição das horas em função dos níveis de ensino: 

Quando dentro do ensino formal, o aluno deverá passar, obrigatoriamente, pelos 

três níveis de ensino, quais sejam: ensino fundamental II, ensino médio e EJA. A carga 

mínima que se deve cumprir em um nível de ensino é de 25% do total de horas práticas, 

as horas restantes serão distribuídas para os outros níveis em função da possibilidade de 

acesso de cada aluno. 

Para que se registrem esse percurso do aluno é necessário um anexo de controle 

de conteúdo para cada ciclo; em cada área de concentração: língua portuguesa e língua 

inglesa, que será explicitado no item de validação do relatório, neste Regulamento. 

 

2.2 SEGMENTO - REFLEXÃO 

As outras 250 horas, de Português, e 200 horas, de inglês, são cumpridas por parte 

do aluno por meio do segmento referente à reflexão, o qual é composto por quatro itens. 

No que se segue, são apresentados os itens e suas respectivas cargas horárias: 

 Projeto de Ensino3– 100 horas (português) e 75 horas (inglês); 

 Relatório (Pesquisa da escola/Reflexão da regência/Reflexão da 

observação/Reflexão da Participação) – 100 horas (português) e 75 (inglês); 

 Produção Acadêmico Profissional – 25 horas (ambos): 

 Organização da Semana de Cursos e Semana de Recepção aos 

alunos da FACCAMP: apoio técnico, palestrante ou 

oficineiro, controle de lista de presença, organização do 

espaço, sugestão de palestrantes e oficineiros, apoio à 

coordenação com comprovação em certificado. 

 Publicação de pelo menos um artigo no WEA (Colocar o 

artigo impresso no relatório final). 

 Organização de evento, comunicação ou apresentação de 

pôsteres em Congressos, Simpósios e Semanas de Cursos em 

outras IES4com comprovação em certificado. 

 Organização do Relatório Final (ordem e itens) – 25 horas (ambos). 

Uma vez que: 

                                                           
3O Projeto de Ensino será desenvolvido nas disciplinas: “Estágio Curricular Supervisionado I” e “Estágio 
Curricular Supervisionado II”. 
4Instituição de Ensino Superior. 



[O estágio curricular] é um momento de formação profissional do formando 

seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença participativa em 

ambientes próprios de atividades daquela área profissional, sob a 

responsabilidade de um profissional já habilitado. (Parecer CNE/CP N. 28, 

de 2 de outubro de 2001, p. 10) 

O estágio será realizado em instituições de ensino formais e não formais. Sendo 

as instituições formais compostas por escolas regulares de educação básica e as não 

formais compostas por Projeto Educativo, Ações por Organização não 

governamental, Instituição Cultural e/ou Social, e Escola de Cursos de Inglês. 

Visando a auxiliar o aluno, optou-se por flexibilizar a divisão das 700 horas de 

Estágio Curricular, sendo 400h, determinados por lei vigente para a primeira habilitação 

e 300h para a segunda, pois 

As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 

acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo 

aluno, até que os responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e 

avaliação do estágio curricular possam considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao 

exercício da profissão. (Resolução CNE/CES N. 2, de 8 de março de 2004, 

artigo 7º, parágrafo 2) 

 

3. INFORMAÇÕES: 
 

 O aluno estagiário estará obrigado a cumprir, individualmente, o Programa 

de Estágio. 

 Não haverá dispensa oficial das atividades de Estágio e, em caso de gestação 

ou doença infectocontagiosa, as atividades serão proteladas até a 

possibilidade de sua realização. 

 O Estágio poderá abranger as quatro redes de ensino: federal, estadual, 

municipal e particular, e preferencialmente deverá ser feito em duas escolas 

com realidades sócio culturais diferentes. Para cada instituição onde o estágio 

será realizado, deverá vigorar um contrato entre a escola parceira e a 

FACCAMP. 

 O estagiário terá de acatar as normas internas da instituição que o acolher. 

 O Estágio de Observação e Regência em sala de aula não poderá, em hipótese 

alguma, coincidir com o horário normal de aulas do estagiário, e este, por 



conseguinte, não terá nenhuma prerrogativa para ausentar-se, sair 

antecipadamente ou deixar de cumprir atividades pertinentes à Prática de 

Ensino ou demais disciplinas do curso. 

 

4. PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS 
 

4.1  PASSO A PASSO PARA OS ESTÁGIOS SEM 

REMUNERAÇÃO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os locais concedentes de estágio que não possuem convênios com a 

ISECAMP, também será elaborado o “ACORDO DE COOPERAÇÃO” em 

2 vias (1ª via para o local concedente de estágio e a 2ª via para ISECAMP). 

Caso o local de estágio solicite a “CARTA DE APRESENTAÇÃO”, o aluno deverá 

solicitá-la na Secretaria Geral. 

1º Passo -Entregar preenchido na Secretaria Geral o 

“SOLICITAÇÃO DE TCE” (Termo de Compromisso 

de Estágio) com no mínimo 3 dias úteis de antecedência 

da data de início do estágio.  

O TCE (Termo de Compromisso de Estágio) será 

elaborado com base nas informações preenchidas, em 3 

vias de igual teor: 

 1ª via para o local concedente de estágio 

 2ª via para o aluno(a), que deverá fazer uma cópia 

desse documento, a fim de anexá-lo no Relatório 

Final de Estágio. 

 

 3ª via para FACCAMP 

 



2º - Passo: O(A) aluno(a) deverá retornar na Secretaria Geral com todas as vias 

assinadas e carimbadas pelo diretor da escola nos locais indicados, e solicitar a 

assinatura da Diretora da FACCAMP.  

O prazo de assinatura é de 3 dias úteis. Após este prazo, a retirada das 

duas vias deverá ser exclusivamente pelo aluno(a) na Secretaria Geral da 

FACCAMP. 

3º -  Passo: O(A) aluno(a) deverá entregar na Secretaria Geral o Relatório de 

Estágio,  que será avaliado pelo professor responsável, após o cumprimento da 

carga horária de 250 (duzentas e ciquenta) horas da parte prática e 450 

(quatrocentos e cinquenta horas) da parte reflexiva, a qual inclui todas as 

etapas - como a produção de artigo, apresentação deste em evento e 

participação da organização da Semana de Cursos. 

 

 

 

 

 

 

4.2 PASSO A PASSO PARA OS ESTÁGIOS SEM 

REMUNERAÇÃO 

 

1º -  Passo O(A) aluno(a) estagiário(a) deverá entregar no mínimo 3 vias de 

igual teor (1ª via para o local concedente de estágio, 2ª via para o aluno(a) e a 

3ª via para FACCAMP) já carimbadas e assinadas, para a solicitação de 

assinatura da Diretora da FACCAMP. 

Para os locais concedentes de estágio que não possuem convênios com a 

FACCAMP, também será necessário a entrega do “ACORDO DE 

COOPERAÇÃO” em 2 vias (1ª via para a o local concedente de estágio e a 

2ª via para ISECAMP). 

O prazo de assinatura é de 3 dias úteis. Após este prazo, a retirada das 

duas vias deverá ser exclusivamente pelo aluno(a) na Secretaria Geral da 

FACCAMP. 

2º - Passo Após o cumprimento da carga horária de 700 (setecentas) horas, 

como descrito neste documento, o(a) aluno(a) deverá entregar na Secretaria 

Geral o Relatório de Estágio que será avaliado pelo professor responsável. 

 

 

O Relatório de Estágio deverá ter anexo a cópia do Contrato de 

Estágio, ou a cópia do TCE (Termo de Compromisso de Estágio), ou o 

Requerimento da Dispensa de Carga Horária de Estágio Curricular 

deferida. Caso contrário o Relatório não será recebido na Secretaria 

Geral. 

 



Caso o local de estágio não tenha um modelo de Contrato de Estágio, 

poderá acessar os links  Modelo de Termo de Compromisso de 

Estágio(baixar modelo)  e  Modelo de Acordo de Cooperação(baixar 

modelo) ou entrar em contato com a FACCAMP através dos seguintes e-

mails: secretaria@faccamp.br ou estagio@faccamp.br. 

 

5. DISPENSA DE ESTÁGIO 
 

Aos alunos que já exercem a função docente há mais de 6 meses, de maneira 

comprovada, e tenha frequentado 50% ou mais do curso de Licenciatura, será permitida 

a dispensa das horas do estágio correspondente de, no máximo, de 50% da carga horária 

na disciplina em que leciona; prevista no PPC – Projeto Pedagógico de Curso – e 

conforme legislação pertinente. Ou seja: 

 75 horas de estágio, que equivalem da carga 

horária total de 150 horas práticas de Língua 

Portuguesa; 
 

 50 horas de estágio, que equivalem da carga 

horária total de 100 horas práticas de Língua 

Inglesa 
 

A dispensa ocorrerá mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

 Declaração de exercício expedido pelo Diretor da Escola ou Órgão Competente 

em papel timbrado, contendo: nome completo, nº do RG, data de contratação ou registro, 

nome do cargo e descrição do cargo em forma de tópicos, nível, série(s), disciplina(s) e 

horário de docência;; (modelo publicado no site); 

 Requerimento de Dispensa de Carga Horária de Estágio Curricular 

Obrigatório, devidamente preenchido e assinado. 

 Cópia da carteira profissional das páginas: foto, atrás da foto (qualificação) e 

registro da empresa (caso seja registrado em carteira). 

Os documentos serão analisados pelo professor responsável no prazo de 10 dias úteis. 

O(A) aluno(a) será comunicado(a) via SMS para retirada do comprovante da DISPENSA 

ESTÁGIO. 

 

 

 

 

http://www.faccamp.br/new/arq/pdf/graduacao/cursos/bacharelados/engenharia-geral/modelo_termo_compromisso.doc
http://www.faccamp.br/new/arq/pdf/graduacao/cursos/bacharelados/engenharia-geral/modelo_acordo_cooperacao.doc
http://www.faccamp.br/new/arq/pdf/graduacao/cursos/bacharelados/engenharia-geral/modelo_acordo_cooperacao.doc
mailto:secretaria@faccamp.br
mailto:estagio@faccamp.br


6. VALIDAÇÃO DE HORAS DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO: 
 

Para a validação da carga total de horas de Estágio Curricular será necessária a 

apresentação do Relatório Final à coordenadora/supervisora de estágio, composto pelos 

seguintes itens obrigatórios:  

 

 FOLHA DE ROSTO: 
 

 

 CÓPIAS DOS CONTRATOS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CÓPIA DE TERMO DE DISPENSA (SE FOR O CASO): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABERTURA DA PASTA, CONTENDO: 
 

  A descrição de itens do Projeto Político Pedagógico do Sistema de 

Ensino; 

 Descrição (física) interna e externa da escola; 

 Descrição pedagógica, que é relatar os projetos que a escola 

desenvolve; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FICHA DE CONTROLE (ANEXO 2): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relatório deverá ser 

categorizado por área 

de concentração (língua 

inglesa e portuguesa) 

Dentro de cada uma organizar 

por níveis de ensino.  Ou seja, a 

cada modalidade que os alunos 

realizarem (Ensino 

Fundamental, Médio e EJA) 

deverá ser descrita em sua 

respectiva área: uma parte 

referente à língua portuguesa e 

uma à língua inglesa 

Posteriormente, dentro de área, a separação se dará pelos níveis de 

ensino, na ordem cronológica que foram realizados. Cada nível 

precisa conter cada um dos anexos, em que conste a soma total das 

horas referentes àquele nível de estágio  



 RELATÓRIO (PESQUISA DA ESCOLA, AULAS 

OBSERVADAS, REGÊNCIA E PARTICIPAÇÃO) – ANEXO 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROJETO DE ENSINO, ELABORADO NA DISCIPLINA DE 

PRÁTICA (ANEXO 4): 

 

 

 COMPROVANTE(S) DA PRODUÇÃO ACADÊMICO 

PROFISSIONAL: 
 

a) Cópia do Artigo; 

b) Certificados de participações no WEA (Workshop Ensino 

Aprendizagem), Congressos de Semanas de Cursos. 
 

 

 

 

 



 FICHAS DE AVALIAÇÃO 1 (ENSINO FORMAL E/OU ENSINO 

NÃO-FORMAL): 

 

 

 

Como será orientado pelo docente das disciplinas de Prática 

de Ensino e Estágio Supervisionado, durante o semestre, os 

discentes montarão uma pasta, contendo a sequência acima 

para cada ciclo (ensino fundamental, ensino médio e eja): 

 

Atenção: Caso o aluno realize partes do estágio em escolas diferentes, é 

necessário que se insira a abertura da escola novamente.   

 

 



 Estão disponíveis no site todos os impressos necessários para o cumprimento dos 

aspectos legais do Estágio Supervisionado, a saber:  

Anexo 1 – Solicitação de Elaboração de Contrato de Estágio; 

Anexo 2 – Ficha de Controle do Estágio Supervisionado − Ficha para registro de 

qualquer atividade (Observação, Regência e Participação) que o aluno realizar na escola.  

− O estagiário, após cada etapa, aula por aula, deverá solicitar a assinatura, na Ficha de 

Controle do Estágio Supervisionado, do professor ou da autoridade responsável pela 

instituição educacional. 

  Sugestão: Proceder o registro em duas fichas, deixando uma na escola e 

ficando de posse da outra, pois caso aconteça algum extravio, os registros 

ficarão garantidos.  

Anexo 3 – Folha de Rosto. 

Anexo 4 – Projeto de Ensino.  

Anexo 5 – Relatório − Deverá ser preenchido, sempre que o aluno realizar o estágio 

em uma instituição de ensino formal e em uma instituição de ensino não-formal. 

Anexo 6 – Ficha de Avaliação do Estágio Supervisionado. 

− O aluno deverá entregar na instituição de ensino formal e/ou na de ensino não-

formal, duas fichas de avaliação, para que sejam preenchidas, assinadas e carimbadas, ao 

final do estágio, pelo Professor Titular ou Diretor. Uma ficha será referente à modalidade 

de observação e outro à modalidade de regência. 

− O Professor Titular da disciplina, que foi acompanhado pelo aluno, ou o Diretor da 

instituição de ensino deverá atribuir uma nota de 1 a 10 para cada um dos 10 itens.  

- Com as fichas preenchidas e devidamente organizadas, o aluno deverá submetê-lo 

ao professor da disciplina de Práticas de Ensino e estágio supervisionado obrigatório. 

Apenas, depois da aprovação do relatório por parte do docente, o aluno poderá realizar 

encadernar e entregar. 

Por fim, deverá ser feita a A ENTREGA NA SECRETARIA de maneira 

encadernada, respeitando a organização proposta desde a pasta para a 

validação desde estágio.  
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