
De acordo com o Título II do Regulamento do Curso de Filosofia: 

TÍTULO II

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Art. 10 - O Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Filosofia atende

aos princípios das DCN/CNE/2002,  ao Regulamento de Cursos de Graduação –

RCG, da UERN, à Resolução nº 06/2015-CONSEPE e se constitui  de atividades

práticas  obrigatórias  exercidas  pelos  discentes  nos  estabelecimentos  de  Ensino

Médio, público ou privado, e em outras instituições indicadas pela Coordenação do

Curso,  dentro  dos  parâmetros  pedagógico-metodológicos  estabelecidos,  em

consonância com os instrumentos normativos citados, com o acompanhamento de

um profissional licenciado em Filosofia ou área afim e de um docente experiente da

instituição campo de estágio.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Estágio Supervisionado obrigatório será ofertado por meio

dos componentes curriculares de Estágio Supervisionado I, II, III e IV, definidos em

seu ementário e de acordo com a proposta aprovada em plenária departamental,

pelos  professores  supervisores  de  estágio  e  em articulação  com as  instituições

campo de estágio, a partir do quinto período do referido curso, tendo como objetivos:

I. A  aplicação,  ampliação  e  adequação  dos  conhecimentos  teóricos,  práticos,

científicos, técnicos e metodológicos necessários ao processo da educação e da

atuação docente;

II. O  desenvolvimento  de  competências  didático-pedagógicas  requeridas  ao

profissional  para  atuar  na  resolução  de  situações-problema  em  situações

contextualizadas;

III. A articulação  entre  a  formação  teórica  e  a  prática  pedagógica,  em  vista  à

construção de uma postura interdisciplinar para o exercício ético e competente da

função docente.

Art.  11 -  O  Estágio  Supervisionado  do  Curso  de  Licenciatura  em  Filosofia

compreende:

I. Estágio Supervisionado I, totalizando 105 horas, ofertado no 5º período;

II. Estágio Supervisionado II, totalizando 105 horas, ofertado no 6º período;

III. Estágio Supervisionado III, totalizando 105 horas, ofertado no 7º período;

IV. Estágio Supervisionado IV, totalizando 90 horas, ofertado no 8º período.

PARÁGRAFO ÚNICO -  Os discentes  matriculados nos componentes  de Estágio



Supervisionado I, II, III e IV, em cada período, serão distribuídos em turmas de no

máximo 12 discentes sob a supervisão acadêmica de um professor,  denominado

supervisor de estágio, devendo este ser Licenciado em Filosofia.

Art. 12 - A carga horária do componente curricular Estágio Supervisionado I, II, III, e

IV será distribuída de acordo com as atividades previstas no PGCC. As atividades

realizadas durante o Estágio Supervisionado deverão ser registradas em portfólio.

§ 1º - Estágio Supervisionado I:

I. Orientação em sala de aula, com 30 horas destinadas a:

a) Discutir os princípios básicos do Estágio Supervisionado no que diz respeito a sua

importância para a formação profissional docente;

b) Oferecer subsídios teóricos, práticos e metodológicos para o ensino da Filosofia

no Ensino Médio;

c) Orientar  e  acompanhar  o  discente  quanto  ao  processo  de  planejamento,

execução,  avaliação,  relatório  e  registro  em portfólio  de  todas  as  atividades  do

Estágio Supervisionado, conforme Programa do Componente Curricular, aprovado

pela Plenária do Departamento de Filosofia;

d) Apresentar  os  instrumentos  a  serem  utilizadas  no  estágio  como  fichas,

formulários, questionários, legislação e indicação de materiais bibliográficos.

II. Diagnóstico com 45 horas destinadas a:

a) Conhecer a realidade do campo de estágio, a sua estrutura física, administrativa e

suas condições de funcionamento, por meio de instrumentos de coleta de dados,

com acompanhamento do professor de Estágio Supervisionado;

b) Identificar o processo de construção do projeto pedagógico da instituição escolar;

c) Caracterizar as instâncias de gestão escolar da instituição campo de estágio;

d) Conhecer  os  procedimentos  teórico-metodológicos  utilizados  pela  instituição

escolar;

e) Identificar a interação entre os segmentos da escola e destes com a comunidade

externa;

f) Diagnosticar as condições de oferta e as especificidades didático-metodológicas

da disciplina de Filosofia na instituição campo de estágio.

III. Elaboração de trabalho escrito relatando as experiências no estágio, destinando-

se 30 horas à sua preparação.

§ 2º - Estágio Supervisionado II:

I. Orientação em sala de aula pelo supervisor acadêmico de estágio, com 30 horas

destinadas a:



a) Discutir os princípios básicos do Estágio Supervisionado no que diz respeito a sua

importância para a formação profissional docente;

b) Oferecer subsídios teóricos, práticos e metodológicos para o ensino da Filosofia

no Ensino Médio;

c) Orientar  e  acompanhar  o  discente  quanto  ao  processo  de  planejamento,

execução, avaliação e relatório do Estágio Supervisionado, conforme Programa do

Componente Curricular, aprovado pela Plenária do Departamento de Filosofia;

d) Apresentar  os  instrumentos  a  serem  utilizadas  no  estágio  como  fichas,

formulários, questionários, legislação e indicação de materiais bibliográficos.

II. Observação das aulas de Filosofia na escola campo de estágio: 20 horas.

III. Planejamento de aulas para aplicação no Estágio Supervisionado III: 40 horas.

IV. Elaboração de Portfólio: 15 horas.

§ 3º - Estágio Supervisionado III:

I. Orientação em sala de aula, com 30 horas destinadas a:

a) Oferecer subsídios teóricos, práticos e metodológicos para o ensino da Filosofia

no Ensino Médio;

b) Orientar  e  acompanhar  o  discente  quanto  ao  processo  de  planejamento,

execução, avaliação e relatório do Estágio Supervisionado, conforme Programa do

Componente Curricular, aprovado pela Plenária do Departamento de Filosofia;

c) Apresentar  os  instrumentos  a  serem  utilizadas  no  estágio  como  fichas,

formulários, questionários, legislação e indicação de materiais bibliográficos.

II. Regência de classe junto às instituições de Ensino Médio com 60 horas assim

distribuídas:

a) Vinte horas para planejamento junto à instituição campo de estágio e docente

mais experiente;

b) Quarenta horas de regência supervisionada por um docente mais experiente e

pelo professor supervisor de estágio;

III. Elaboração do Portfólio: 15 horas.

§ 4º - Estágio Supervisionado IV:

I. Orientação em sala de aula, com 30 horas destinadas a:

a) Oferecer subsídios teóricos, práticos e metodológicos para o ensino da Filosofia

no Ensino Médio;

b) Orientar  e  acompanhar  o  discente  quanto  ao  processo  de  planejamento,

execução,  avaliação  e  socialização  do  Portfólio  do  Estágio  Supervisionado,

conforme  Programa  do  Componente  Curricular,  aprovado  pela  Plenária  do



Departamento de Filosofia;

c) Apresentar  os  instrumentos  a  serem  utilizadas  no  estágio  como  fichas,

formulários, questionários, legislação e indicação de materiais bibliográficos.

II. Planejamento e vivência de oficinas ou minicursos junto às instituições campo de

estágio com 60 horas, assim distribuídas:

a) Dez horas  para identificação de temática junto  à escola campo de Estágio e

planejamento supervisionado pelo professor supervisor do estágio.  O discente do

estágio pode ser acompanhado por docente da área temática abordada pela oficina

ou minicurso;

b) Vinte e cinco horas para execução das oficinas ou minicurso;

c) Vinte e cinco horas para elaboração do Portfólio das experiências envolvendo

todas as etapas dos Estágios Supervisionados.

§ 5º -  A carga-horária das disciplinas de Estágio Supervisionado IV do Curso de

Licenciatura  em  Filosofia  poderá  ser  utilizada  em  atividades  de  extensão

comunitária, mediante:

I. A participação dos discentes em projeto específico de comprovado interesse social

e  educacional  que  contemple  atividades  didático-pedagógicas  aprovado  pelo

Colegiado do Curso.

§ 6º - A carga-horária do Componente Curricular Estágio Supervisionado IV do Curso

de Licenciatura em Filosofia, poderá ser utilizada em instituições não escolares, na

modalidade de minicurso ou oficinas pedagógicas, mediante:

I. Identificação  e  diagnóstico  de  problemática  pertinente  à  área  filosófica  ou

educacional;

II. Acompanhamento do professor supervisor de estágio e de um docente na área da

temática abordada pela oficina ou minicurso.

III. Apresentação ao supervisor acadêmico de estágio de Relatório da Experiência ou

Portfólio da referida atividade.

Art. 13 - Em relação ao estágio, compete à Coordenação do Curso de Licenciatura

em Filosofia:

a) Selecionar as instituições campo de estágio;

b) Fornecer  materiais  de  expediente  e  didático-pedagógicos,  necessários  à

realização dos estágios;

c) Designar os professores para ministrarem os Estágios Supervisionados I, II, III e

IV dentre os docentes do Departamento de Filosofia, com Licenciatura em Filosofia

ou área afim;



d) Acompanhar  e  subsidiar  as  atividades  dos  professores  dos  Estágios

Supervisionados I, II, III e IV.

Art. 14 - Compete aos professores dos Estágios Supervisionados I, II, III e IV do

Curso de Licenciatura em Filosofia:

I. Elaborar  semestralmente  um  Plano  de  Ação,  fundamentado  nas  ementas  e

objetivos do curso e na oferta do referido Componente Curricular em cada período;

II. Proceder  à  orientação  dos  discentes  estagiários  conforme  as  diretrizes  e

resoluções em vigor da Universidade;

III. Orientar os estagiários na elaboração dos seus planos de estágio, na execução

das fases, avaliação e elaboração dos Relatórios Parciais, Relatos de Experiências,

Relatórios Finais e/ou Portfólios do Estágio;

IV. Supervisionar  as  fases  dos  Estágios  Supervisionados  I,  II,  III  e  IV,  visando

acompanhar e contribuir com o desempenho dos estagiários;

V. Articular-se  com  a  administração  das  instituições  campo  de  estágio  para

discussão  da  proposta  de  estágios  e  solução  de  eventuais  problemas,  com  a

participação  da  Direção  do  Campus,  Coordenação  do  Curso  e  de  Equipe

Pluridisciplinar, conforme o caso;

VI. Avaliar  as  atividades  do  Estágio  Supervisionado por  meio  de  mecanismos e

instrumentos que envolvam os estagiários e profissionais do campo de estágio;

VII. Manter  informada  a  Coordenação  do  Curso,  a  Coordenação  de  Estágio  da

Unidade e do Curso em Filosofia sobre o desenvolvimento do estágio;

VIII. Fornecer  à  Instituição  campo  de  estágio  e,  especialmente,  ao  professor

supervisor da instituição campo de estágio as informações sobre o estágio,  suas

normas e documentação (formulários, fichas e outros);

IX. Efetuar os registros das atividades das fases do estágio no diário de classe,

conforme sua execução, inclusive, presenças e faltas dos discentes;

X. Avaliar  o  desempenho dos estagiários  sob sua responsabilidade conforme as

normas vigentes na Universidade, atribuindo-lhe os respectivos conceitos e notas;

XI.  Apresentar à Coordenação do Curso e à Coordenação de Estágio um relatório

avaliativo do estágio, no final de cada semestre letivo, no qual deve registrar pontos

positivos  e/ou negativos,  dificuldades e os  problemas eventuais,  as  providências

adotadas e sugestões para estágios posteriores.

Art. 15 - É dever do Estagiário:

I. Matricular-se nos Componentes Curriculares dos Estágios Supervisionados I, II, III

e IV, obedecendo aos pré-requisitos exigidos;



II. Frequentar  e  participar  ativamente  das  fases  de  orientações  e  realizar  as

atividades e tarefas das demais fases do Estágio;

III. Comparecer ao Estágio em condições compatíveis requeridas pela circunstância

do estágio e do ambiente escolar;

IV. Conduzir-se com urbanidade e probidade em todas as fases do Estágio;

V. Executar as atividades e tarefas de cada fase do Estágio, mediante observação e

cumprimento de normas e procedimentos metodológicos pelo Curso de Licenciatura

em Filosofia;

VI. Manter o professor informado do desenvolvimento do Estágio e comunicar-lhe

com brevidade  qualquer  ocorrência  que  possa  afetar  as  atividades  ou  que  não

estejam previstas no plano;

VII. Proceder avaliação sistemática e contínua de suas atividades com a finalidade

de aperfeiçoá-las sempre que necessário;

VIII. Elaborar os Relatórios, Relatos de Experiências e/ou Portfólios do Estágio e

apresentá-los ao professor no prazo estabelecido.

Art. 16 - É direito do Estagiário:

I. Receber do professor do Componente Curricular dos Estágios Supervisionados I,

II, III e IV os formulários, fichas e demais documentos utilizados no estágio;

II. Ser encaminhado oficialmente pela Coordenação do Curso e/ou Supervisor de

Estágio à Instituição campo de estágio;

III. Receber assistência e orientação do professor de Estágio;

IV. Requerer  à  Coordenação do Curso e  à  Coordenação de Estágio,  em casos

especiais, devidamente justificados e comprovados, o adiamento ou antecipação do

Estágio;

V. Recorrer à Coordenação do Curso e Coordenação de Estágio contra decisões do

professor  dos  Estágios  Supervisionados  I,  II,  III  e  IV  mediante  justificativa

comprovada;

VI. Ser  informado  previamente  sobre  os  critérios  de  avaliação  dos  Estágios

Supervisionados I, II, III e IV e dos prazos a serem cumpridos.

VII. Solicitar  à  Coordenação  do  Curso  aproveitamento  de  até  dois  anos  de

experiência  docente,  devidamente  comprovada,  obedecendo  aos  seguintes

percentuais não cumulativos na Educação Básica:

i. Educação Infantil: 5%;

ii. Ensino Fundamental: 5%;

iii. Ensino Médio: 10%;



iv. Disciplina de Filosofia no Ensino Médio: 20%.

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado ao estagiário realizar o Estágio sob a supervisão

de outro estagiário ou executar os Estágios Supervisionados I, II, III e IV em sala de

aula cujo docente seja um outro estagiário do Curso de Licenciatura em Filosofia.

Art.  17 -  O  estagiário  será  avaliado  quanto  aos  aspectos  de  assiduidade  e

aproveitamento  previstos  no  Regulamento  de  Cursos  da  UERN  ou  em  normas

complementares do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE.

Art.  18 -  O professor dos Estágios Supervisionados I,  II,  III  e IV,  se necessário,

poderá  solicitar  aos  professores  pertencentes  ao  quadro  docente  do  Curso

orientações  específicas  relacionadas  as  suas  disciplinas,  para  os  estagiários,

conforme necessidades apresentadas.

Art. 19 - Os resultados dos Estágios Supervisionados I, II, III e IV, sistematizados em

relatórios semestrais, deverão ser apresentados e discutidos na plenária do Curso

de  Licenciatura  em Filosofia  e  servirão  de  subsídios  para  superar  as  possíveis

lacunas detectadas na formação profissional.


