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TÍTULO I 

DO CONCEITO, FINALIDADES E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O estágio supervisionado, previsto na Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 

2008, exigido no Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia da Faculdade Sena 

Aires (FACESA) é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho dos educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de formação de 

docentes, educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 

finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos. 

 

Art. 2º. O Estágio Curricular é um componente do projeto pedagógico do curso, 

inerente e complementar à formação acadêmica profissional, como parte do 

processo de ensinar e aprender, de articulação entre a teoria e a prática, e como 

forma de interação entre a FACESA e as organizações ou instituições.  

 

Art. 3º. O Estágio Curricular Supervisionado, componente da formação acadêmico- 

profissional, é previsto em matriz curricular e contempla carga horária adequada, 

variando de acordo com as áreas e os objetivos de cada curso.  

 

Parágrafo único. É entendido como uma atividade teórico-prática, que se constitui 

em importante instrumento de integração e diálogo entre a instância acadêmica, a 

comunidade, as organizações não governamentais e o mundo do trabalho, ao qual 

está reservado o papel de integrar e contextualizar conhecimentos, competências e 

habilidades adquiridos pelo graduando em seu processo de formação, aproximando, 

portanto, a instituição da realidade social, profissional e cultural. 

 

Art. 4º. São objetivos gerais do estágio curricular supervisionado:  
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I -  permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, visando uma 

melhor qualificação do futuro profissional;  

II -  propiciar condições para aquisição de maiores conhecimentos e 

experiências no campo profissional; 

III -  subsidiar os colegiados de curso, com informações que permitam 

adaptações e/ou reformulações curriculares, quando necessárias; 

IV -  promover a integração da faculdade com a sociedade;  

V -  contribuir com a formação acadêmico-profissional do estagiário;  

VI -  fortalecer os espaços formativos;  

VII -  propiciar a práxis no processo de formação inicial; 

VIII -  inserir o acadêmico na vida econômica, política e sociocultural. 

 

Art. 5º. O estágio curricular supervisionado propiciará ao discente a complementação 

do processo de ensino e aprendizagem, devendo ser planejado, executado, 

acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos dos cursos e com o 

calendário acadêmico, em termos de experiências práticas, visando a: 

 

I -  aprimoramento do discente, para facilitar sua futura absorção pelo mercado 

de trabalho; 

II -  adaptação social e psicológica do discente à sua futura atividade 

profissional; 

III -  orientação do discente na escolha de sua especialização profissional. 

 

Art. 6º. O estágio curricular supervisionado será previsto no Curso de Pedagogia 

com a carga horária mínima adequada.  

 

§1º. A relação orientador/discente é compatível com as atividades, a coordenação e 

supervisão. 
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§2º. A IES possui convênios e estratégias para gestão da integração entre o ensino 

e mundo do trabalho, considerando as competências previstas no perfil do egresso, 

e a interlocução institucionalizada da FACESA com os ambientes de estágio, 

objetivando gerar insumos para atualização das práticas do estágio. 

 

TÍTULO II 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 7º. O estágio poderá ser obrigatório e não obrigatório, conforme determinação 

das Diretrizes Curriculares, modalidade e área de ensino e do Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC). 

  

Art. 8º. O estágio curricular supervisionado obrigatório é aquele definido como pré-

requisito no PPC para a integralização curricular. 

 

Art. 9º. O estágio não obrigatório é aquele constituído de atividade acadêmica 

opcional, de natureza prático-pedagógica, não prevista formalmente na estrutura 

curricular de um curso e poderá ser acrescida a carga horária regular e obrigatória 

(Art. 2º, parágrafo 2º da Lei 11.788, de 25/09/2008) após análise e deferimento pela 

Coordenação do Curso. 

 

Art. 10. O estágio curricular supervisionado poderá ser ofertado por pessoa jurídica 

de direito público e privado, bem como profissionais liberais de nível superior 

devidamente registrado em seus respectivos Conselhos de Fiscalização Profissional, 

ao estudante regularmente matriculado e com frequência efetiva no Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da FACESA.  

 

Art. 11. O estágio curricular supervisionado não gera vínculo empregatício entre o 

estudante e a concedente, observados os seguintes requisitos: 
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I -  matrícula e frequência regular do discente estagiário em curso de educação 

superior, atestado pela instituição de ensino; 

II -  celebração do Termo de Compromisso entre o discente estagiário, a parte 

concedente e a instituição de ensino;  

III -  compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

previstas no Termo de Compromisso; 

IV -  atividades de campo nas quais ocorrerão relações de ensino-aprendizagem 

estabelecidas entre Docente supervisor, profissional supervisor e estudante; 

V -  instrumento subsidiário à avaliação dos cursos e à reformulação de 

currículos;  

VI -  integraram os conhecimentos das práxis em benefício da sociedade, de 

acordo com a realidade local, regional e nacional. 

 

 

TÍTULO III 

DA NATUREZA DO ESTÁGIO 

 

Art. 12. O estágio curricular supervisionado é componente curricular que se constitui 

como atividade acadêmica integrante do PPC de graduação. O mesmo é um 

processo de aprendizagem de natureza articuladora das práxis, objetivando a ação-

reflexão-ação. 

 

Art. 13.  As atividades de estágio curricular supervisionado são caracterizadas por: 

 

I -  vivências que contribuam para a formação do estudante por meio de 

experiências didático pedagógicas, técnico-científicas e de relacionamento 

humano;  

II -  atividades de campo nas quais ocorrerão relações de ensino-aprendizagem 

estabelecidas entre Docente supervisor, profissional supervisor e estudante; 
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III -  inserção gradativa do estudante no processo de profissionalização;  

IV -  estímulo no desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o 

objetivo de desenvolver o senso crítico e atitudes éticas; 

V -  instrumento subsidiário à avaliação dos cursos e à reformulação de 

currículos;  

VI -  integraram os conhecimentos das práxis em benefício da sociedade, de 

acordo com a realidade local, regional e nacional. 

 

 

TÍTULO IV 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 14. A matrícula no estágio supervisionado obrigatório será feita na Secretaria 

Acadêmica da FACESA, para todos os discentes em curso e para os egressos que 

ainda que não tiverem concluído seus estágios, obedecendo aos prazos de 

integralização previstos no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Parágrafo Único. Para iniciar o estágio, o discente deverá estar regularmente 

matriculado na FACESA e estar frequentando o curso compatível com a modalidade 

de estágio a que esteja vinculado, atendida a exigência legal quanto à capacidade 

para os atos civis. 
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TÍTULO V 

DO CAMPO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 15. Os campos de estágio curricular supervisionado obrigatório são pessoas 

jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e 

fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente 

registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, que 

preencham os requisitos indispensáveis para uma complementação educacional 

compatível com as necessidades da formação. 

 

Parágrafo Único. Os acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia poderão 

realizar o estágio em escolas públicas ou privadas, como também em espaços não 

escolares que justifique a intervenção de um pedagogo. 

 

Art. 16. Os campos de estágio curricular supervisionado obrigatório e não obrigatório 

devem estar diretamente relacionados com atividade profissional pertinente ao curso 

e devem ter como características: a qualidade, a complexidade e a pluralidade de 

ação. 

 

Parágrafo Único. A realização do estágio curricular supervisionado obrigatório e não 

obrigatório não poderá ocorrer em horário concomitante às atividades acadêmicas 

disciplinares. 

 

Art. 17. O estágio curricular supervisionado obrigatório preferencialmente será 

realizado na cidade sede da Instituição que oferece o curso. 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 
 
 
 
   

 Aprovado por: Nº 02/2018 CONSU Versão 1.1 

                             12 
 

 

TÍTULO VI 

DO PERÍODO PARA CONCLUSÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 18. O prazo máximo para a conclusão do estágio supervisionado obrigatório no 

curso de graduação em Licenciatura de Pedagogia obedecerá ao tempo legal de 

integralização previsto no Projeto Pedagógico de Curso.  

 

§1º. Não serão computados, para efeito de estágio curricular, os períodos de 

trancamento de matrícula, devendo o trancamento ser informado à Coordenação de 

Estágio. 

 

§2º. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) 

anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência (Lei n. 

11.788/2008). 

 

Art. 19. A não conclusão do estágio supervisionado obrigatório nos prazos previstos 

no PPC implicará suspensão da emissão do diploma. 

 

 

TÍTULO VII 

DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 20. Para realização do estágio curricular supervisionado obrigatório será exigido 

que a parte concedente: 

 

I -  celebre Termo de Compromisso com a FACESA e o acadêmico estagiário;  
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II -  possua infraestrutura e material que proporcione condições para o 

acadêmico estagiário desenvolver atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural; 

III -  indique funcionário supervisor de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

discente estagiário, para orientar e supervisionar até 15 (quinze) discentes 

estagiários simultaneamente;  

IV -  aceite a supervisão e a avaliação do estágio, realizadas pelo docente 

orientador de Estágio Supervisionado da FACESA; 

V -  acate a políticas e regulamentação que regem os estágios da FACESA e 

demais obrigações constantes na legislação vigente, referentes ao ensino 

superior;  

VI -  disponibilize, sempre que necessário documento que comprove a relação de 

estágio existente entre as partes;  

VII -  encaminhe a FACESA, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, o 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao acadêmico estagiário; 

VIII -  no caso do desligamento do acadêmico estagiário, entregar termo de 

realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, 

dos períodos e da avaliação de desempenho. 

 

Art. 21. O estágio curricular supervisionado obrigatório deve ser precedido da 

celebração do Termo de Compromisso entre o acadêmico estagiário ou o seu 

representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, 

a parte concedente e a faculdade, o qual deverá indicar as condições de adequação 

do estágio à proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade da formação 

escolar do acadêmico estagiário e ao horário e calendário acadêmico. 

 

Parágrafo Único.  A Faculdade irá contratar em favor do estagiário seguro contra 

acidentes pessoais (Art.9º, inciso IV da Lei 11.788, de 25/09/2008). 
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Art. 22. A formalização do estágio ocorre mediante assinatura de termo de 

compromisso (Anexo II) e acordos de cooperação ou por meio de convênios com a 

entidade concedente, com interveniência da FACESA. 

 

§1º. O termo de compromisso deverá obedecer aos seguintes itens: 

 

I -  possuir data do início e do término do contrato; 

II -  ser assinado pelo diretor acadêmico da FACESA e pela concedente; 

III -  possuir nome da seguradora e número da apólice do seguro contra 

acidentes pessoais, bem como, conforme o caso, seguro de 

responsabilidade civil por danos contra terceiros. O valor das apólices de 

seguro deverá se basear em valores de mercado, sendo as apólices 

consideradas nulas quando apresentarem valores meramente simbólicos; 

IV -  ser estágio vinculado à formação do discente;  

V -  data de emissão; 

VI -  estar devidamente assinado e carimbado pelas partes envolvidas no estágio. 

 

§2º. A validade do termo de compromisso será de no máximo 6 (seis) meses, 

podendo ser renovado, caso o discente esteja matriculado no semestre seguinte. 

 

 

TÍTULO VIII 

INÍCIO E DURAÇÃO 

 

Art. 23. O estágio supervisionado para o curso de graduação de Licenciatura em 

Pedagogia será autorizado aos discentes considerados habilitados pelo 

Coordenação de Estágio.  
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Art. 24. A carga horária do estágio supervisionado terá sua duração de acordo com o 

PPC. 

 

§1º. O estágio iniciará conforme o prazo estabelecido no PPC  para implementação 

desse componente curricular. 

 

§2º. A duração do estágio curricular supervisionado, com uma mesma parte 

concedente, não poderá exceder a 2 (dois) anos, exceto, quando se tratar de 

estagiário portador de deficiência (Art.11 da Lei nº. 11.788, de 25/09/2008).  

 

§3º. No estágio supervisionado, a carga horária a ser cumprida, compatível com a 

jornada escolar do estagiário, deve observar o máximo de 6 (seis) horas diárias, 

perfazendo de 30 (trinta) horas semanais, salvo nos casos de cursos que utilizam 

períodos alternados entre teoria e prática em que não estão programadas aulas 

presenciais: nesses últimos casos, a jornada semanal do estágio não poderá ser 

superior a 40 (quarenta) horas semanais, ajustadas de acordo com o termo de 

compromisso a ser firmado entre as partes. 

 

Art. 25. As férias escolares não interrompem necessariamente o período do estágio 

supervisionado. 

  

Art. 26. Caso o contrato de estágio (termo de compromisso) termine antes de o 

Discente ter cumprido o número de horas de estágio exigidas para o curso em que 

estiver matriculado, o discente deverá providenciar com antecedência, junto ao 

campo concedente, um termo aditivo ou uma prorrogação contratual, para concluir o 

estágio. 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 
 
 
 
   

 Aprovado por: Nº 02/2018 CONSU Versão 1.1 

                             16 
 

Art. 27. O Discente que trancar a sua matrícula na FACESA sem ter cumprido 50% 

da carga horária de estágio exigida para o seu curso não terá computadas as horas 

estagiadas para efeito de validação do estágio. 

 

 

TÍTULO IX 

APROVEITAMENTO PROFISSIONAL 

 

Art. 28. O discente que comprovar que exercem, por 02 (dois) ou mais anos, 

atividades docentes regulares na educação básica, poderão ter redução de carga 

horária do estágio curricular supervisionado obrigatório até o limite máximo de 50% 

da carga horária total (Resolução CNE/CP nº. 02, de 19/02/02). 

 

§1º. Discentes que preencham esse requisito e se interessem pelo aproveitamento 

deverão se matricular no estágio supervisionado e entregar na Secretaria 

Acadêmica da FACESA: 

 

I -  requerimento solicitando o aproveitamento de atividades de estágio com a 

descrição sucinta das atividades exercidas; 

II -  fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas da 

qualificação civil, foto, assinatura e registro da empresa); 

III -  declaração da empresa, com descrição das funções que o Discente realiza 

ou realizou, consideradas como de responsabilidade técnica, e período de 

atuação;  

IV -  relatório das atividades desenvolvidas no órgão que para aproveitamento do 

período de estágio. 

 

§2º. O coordenação do estágio deverá realizar exame acurado da documentação 

apresentada pelo interessado, devendo, quando for o caso, realizar visita ao órgão 
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concedente ou empregadora para comprovação das informações prestadas. 

Estando em ordem a documentação, o processo será encaminhado à Coordenação 

de Curso. 

 

§3º. A coordenação do estágio, acompanhado pela coordenação de curso, ou 

docente por ele designado, realizará a avaliação do relatório de atividades 

requeridas como estágio, atribuindo-lhe grau ou nota final (NF) de zero (0) a cinco 

(5,0).  

 

§4º. Não alcançando o grau ou nota final (NF) necessário, o Discente será 

formalmente orientado a realizar o estágio, de acordo com as normas legais e 

orientações em vigor. 

 

§5º. A FACESA registrará nas fichas escolares do discente o cômputo do tempo de 

trabalho aceito parcial como atividade de estágio. 

 

 

TÍTULO X 

DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

Art. 29. Para a efetivação do estágio supervisionado curricular obrigatório deverá ser 

apresentado pelo docente orientador juntamente com a coordenação de curso o 

planejamento e a programação das atividades. 

 

Art. 30. O projeto do estágio supervisionado curricular obrigatório, a ser apresentado 

pelo discente, deve ser elaborado em conjunto com o docente orientador e 

apresentado a Coordenação de Curso e Profissional-Supervisor de Estágio para 

possíveis alterações. 
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Art. 31. Para realizar o estágio supervisionado curricular obrigatório, o acadêmico 

deverá: 

 

I -  estar matriculado e cursando o ano/período previsto no PPC para a 

realização do estágio curricular supervisionado;  

II -  apresentar horário compatível. 

 

Parágrafo Único. Acadêmico com disciplinas em dependência segue o disposto no 

Regimento Interno e demais regulamentações da Faculdade. 

 

TÍTULO XI 

DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

Art. 32. A supervisão de estágio curricular obrigatório caracteriza-se pela orientação, 

acompanhamento e avaliação das atividades previamente planejadas, realizadas 

pelo acadêmico no período do estágio, pelo docente orientador responsável pelo 

estágio, e por um profissional supervisor da concedente do estágio. 

 

§1º. As especificidades dos estágios preveem a supervisão e orientação docente, 

cuja relação orientador/Discente seja compatível com as atividades de coordenação 

e supervisão. São gerados insumos para atualização das práticas do estágio, com 

sua realização em campos específicos, de acordo com cada área, e ao acadêmico 

cabe apresentar relatórios sobre as atividades realizadas no estágio. 

  

§2º. O acompanhamento e a avaliação das dinâmicas (regulamentos) do Estágio 

Curricular Supervisionado são de responsabilidade do Colegiado de Curso por meio 

da Coordenação de Estágio. 
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Parágrafo Único. As atividades do acadêmico estagiário no campo de estágio 

deverão ser supervisionadas direta e/ou indiretamente pela Faculdade e pela 

concedente de Estágio. 

 

Art. 33. A orientação de estágio é uma atividade de ensino teórico-prático, constante 

da carga horária de trabalho do Docente orientador de estágio.  

 

Art. 34. A carga horária de estágio supervisionado curricular obrigatório do  curso 

deverá obedecer ao que preconizam as resoluções específicas do Conselho 

Nacional de Educação e as DCNs. 

 

Parágrafo Único. Em conformidade com a Resolução CNS nº 2, de 1º de julho de 

2015, especificamente Capítulo V, Artigo 13, §1º, inciso II, o estágio supervisionado 

do Curso de Licenciatura em Pedagogia terá uma carga horária mínima de 400 

(quatrocentas) horas, de forma a garantir a desejável formação alinhada com o perfil 

do egresso do pedagogo.  

 

Art. 35. O acompanhamento do acadêmico estagiário, realizado pelo Docente 

orientador de estágio curricular supervisionado obrigatório, dar-se-á em 

conformidade com as definições obrigatórias constantes no PPC: 

 

I -  orientação presencial: acompanhamento sistemático, com frequência 

mínima semanal dos Discentes-estagiários na execução das atividades 

planejadas, podendo complementá-las com outras atividades na Faculdade 

e/ou no local de estágio, sendo que na supervisão presencial, a presença do 

Docente orientador de estágio será obrigatória nas diferentes atividades do 

estágio supervisionado. 

II -  orientação semipresencial: acompanhamento por meio de visitas periódicas 

ao local do estágio pelo Docente orientador, que manterá contato com o 
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profissional-supervisor e com o Discente-estagiário para programar 

possíveis complementações, sendo que na supervisão semipresencial, a 

presença do Docente orientador de estágio será obrigatória em algumas 

atividades definidas previamente no projeto de estágio. 

 

Art. 36. Os casos excepcionais serão apreciados pela Coordenação de Curso e 

Colegiado do Curso. 

 

 

TÍTULO XII 

DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE ORIENTADOR E DO PROFISSIONAL 

SUPERVISOR DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 37. Docente orientador de estágio supervisionado é o docente da FACESA 

responsável pelo desenvolvimento das atividades do estágio curricular 

supervisionado obrigatório aos discentes estagiários e profissional-supervisor de 

estágio aquele que acompanha as atividades do estagiário no campo de estágio. 

 

Art. 38. O Curso de Pedagogia poderá ter um coordenador adjunto de estágio de 

acordo com a disponibilidade de carga horária e número de turmas com Discentes 

estagiários, a ser regulamentada pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 39. O Coordenador Adjunto de Estágio deve ter formação pertinente com o 

curso e titulação, no mínimo, de especialista; ser docente da disciplina vinculada ao 

estágio, quando houver, definido pelo PPC e ter competências e habilidades 

voltadas para a prática profissional, que se comprovarão a partir de formação e/ou 

atuação ligadas ao estágio. 
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Art. 40. Compete ao docente orientador de estágio curricular supervisionado 

obrigatório: 

 

I -  planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio, junto à 

Coordenação do Curso e ao profissional-supervisor e ao Discente-estagiário; 

II -  esclarecer ao Discente-estagiário e ao profissional-supervisor o processo de 

avaliação do estágio curricular supervisionado obrigatório;  

III -  manter contato permanente com o profissional-supervisor de estágio 

curricular supervisionado obrigatório para informar-se sobre a qualidade do 

desempenho do Discente-estagiário; 

IV -  exigir do Discente-estagiário a apresentação periódica, em prazo não 

superior a seis meses, de relatório das atividades (Inciso VII do Art. 9º da Lei 

11.788, de 25 de setembro de 2008); 

V -  receber, por ocasião do término das atividades do estágio e desligamento do 

estagiário, o Termo de Realização do Estágio com indicação resumida das 

atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação do desempenho; 

VI -  analisar a documentação comprobatória do Discente-estagiário, referente ao 

cumprimento do estágio curricular supervisionado; 

VII -  visitar e acompanhar, na orientação presencial e semipresencial, o Discente-

estagiário no campo de estágio no mínimo 4 horas a cada mês, 

apresentando comprovante da atividade à coordenação do estágio curricular 

supervisionado obrigatório ou coordenação do curso; 

VIII -  desenvolver outras atividades inerentes à função. 

 

Art. 41. Compete ao profissional-supervisor de estágio curricular supervisionado 

obrigatório na instituição concedente: 

 

I -  participar da avaliação das atividades desenvolvidas pelo Discente-

estagiário;  
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II -  inserir o discente estagiário no campo, orientá-lo e informá-lo quanto às 

normas da instituição ou empresa; 

III -  acompanhar e orientar o Discente-estagiário durante a realização de suas 

atividades;  

IV -  responder formulários de avaliação de desempenho do discente estagiário e 

encaminhá-los ao Docente orientador;  

V -  entregar, por ocasião do término das atividades do estágio e desligamento 

do estagiário, o termo de realização do estágio com indicação resumida das 

atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação do desempenho ao 

Docente orientador do estágio. 

 

Art. 42. São direitos e deveres do Discente-estagiário: 

 

I -     seguir as normas estabelecidas para o estágio curricular supervisionado; 

II -     conhecer o planejamento do estágio curricular supervisionado;  

III -     preencher os formulários de auto avaliação e encaminhá-los ao Docente 

orientador. 

IV -     ser informado sobre o processo de avaliação de seu desempenho; 

V -     ser orientado pelo profissional-supervisor e Docente orientador de estágio 

curricular supervisionado para sanar as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento de suas atividades de estágio;  

VI -      apresentar sugestões para melhorar a sistemática de estágio com o objetivo 

de torná-lo mais produtivo;  

VII -     solicitar mudança de local de estágio quando as normas estabelecidas e o 

planejamento do estágio não estiverem sendo seguidos; 

VIII -      ter assegurado, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 

1(um) ano, período de recesso de 30(trinta) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares. 
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TÍTULO XIII 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

Art. 43. A avaliação do acadêmico estagiário será feita pelo Docente orientador de 

estágio curricular obrigatório, podendo contar com a colaboração do profissional 

supervisor.  

 

Parágrafo Único. A periodicidade da avaliação não poderá ser superior a seis 

meses. 

 

Art. 44. Para obter aprovação no estágio curricular supervisionado obrigatório o 

acadêmico estagiário deverá:  

 

I -  cumprir 100% da carga horária mínima prevista na legislação vigente, 

estipulada nas DCNs e no PPC do curso de Pedagogia para estágio 

curricular supervisionado obrigatório; 

II -  apresentar resultado das atividades de estágio, por meio de relatórios 

parciais e finais, termo de realização do estágio fornecido pela empresa 

concedente, bem como os documentos comprobatórios de cumprimento da 

carga horária total exigida e previsto no Projeto de Estágio. 

 

Parágrafo Único. É considerado aprovado o discente estagiário que cumprir a carga 

horária e atingir nota mínima igual a 5,0 (cinco) na avaliação realizada pelo Docente 

Orientador e pelo profissional-supervisor da concedente. 

 

Art. 45. O Docente orientador de estágio curricular supervisionado obrigatório deverá 

realizar a avaliação tendo como base: 
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I -  ficha de controle com frequência, assinada pelo próprio Docente orientador 

de estágio;  

II -  autoavaliação do discente estagiário; 

III -  avaliação do estágio realizada pelo profissional-supervisor; 

IV -  resultado de atividades de estágio por meio de relatórios parciais e finais, 

termo de realização do estágio fornecido pela concedente e outras 

informações elaborados pelo Discente-estagiário. 

 

 

TÍTULO XIV 

IRREGULARIDADES E PENALIDADES 

 

Art. 46. O não cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento resultará 

ao discente estagiário: 

 

I -  atraso do início do estágio; 

II -  perdas das horas estagiadas; 

III -  a não conclusão do curso. 

 

Art. 47. O não cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento resultará 

ao Docente orientador: 

 

I -  perdas de pontuação para efeito de atribuição de aulas; 

II -  perdas na progressão funcional; 

III -  descontos de horas-aula. 

 

Art. 48. Qualquer irregularidade ocorrida deve ser relatada e documentada por meio 

de relatório para a Coordenação de Estágio. 
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TÍTULO XV 

SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 49. A Coordenação de Estágio supervisionará a realização do estágio por meio 

de reuniões na FACESA, relatórios escritos descrevendo as atividades realizadas 

durante o estágio, ficha de avaliação de desempenho e supervisão no local de 

realização do estágio no âmbito de atividades da concedente. 

 

 

TÍTULO XVI 

COMPETÊNCIAS DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO DA FACESA 

 

Art. 50. Compete à Coordenação de Estágio: 

 

I -  coordenar a elaboração do regulamento do estágio, para submetê-lo à 

aprovação das instâncias superiores da instituição; 

II -  participar da elaboração do plano de estágio; 

III -  orientar e acompanhar a execução do plano de estágio; 

IV -  avaliar, juntamente com a Coordenação do Curso, o estagiário durante a 

realização das atividades de estágio; 

V -  remeter mensalmente as fichas de avaliação e de frequência do estagiário; 

VI -  orientar o estagiário na elaboração do relatório final do estágio; 

VII -  participar das reuniões ou seminários de avaliação de estágio; 

VIII -  Manter contatos periódicos com o supervisor da concedente a respeito do 

estágio; 

IX -  participar das reuniões do CONEICE; 

X -  estabelecer contatos com empresas para colocação de estagiários; 

XI -  outras atividades que lhe forem atribuídas, inerentes à coordenação. 
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TÍTULO XVII 

DOS ENCARGOS DIDÁTICOS 

 

Art. 51. A orientação das atividades de estágios será realizada de forma individual e 

coletiva, por conseguinte, o discente será acompanhado pelo supervisor de estágio 

direta e indiretamente, sendo avaliado individualmente e em grupo.  

 

Art. 52. Documentos a serem preenchidos e entregues pelos acadêmicos e docentes 

na Coordenação de Estágio, sendo necessário que nenhum documento abaixo 

relacionado deverá conter rasuras ou uso de corretivos: 

 

I -  Cadastro para estágio obrigatório (Anexo I) – deverá ser preenchida pelo 

acadêmico, e entregue na Coordenação de Estágio na data estabelecida no 

cronograma de estágio para o semestre. Devendo o acadêmico anexar à 

ficha uma cópia simples da Identidade Civil (ou documento equivalente), 

Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cartão de vacina atualizado e 

Comprovante de Endereço atualizado (minimamente dos últimos dois meses 

anteriores à data de matrícula do acadêmico no Estágio Supervisionado); 

II -  Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado (Anexo II) – deverá 

ser preenchida pelo acadêmico, e entregue na Coordenação de Estágio na 

data estabelecida no cronograma de estágio para o semestre. Sendo um 

termo para cada campo de estágio; 

III -  Relatório semanal de atividades realizadas pelo(a) acadêmico(a) 

estagiário(a) (Anexo III) – deverá ser preenchida pelo acadêmico 

semanalmente, e entregue ao Supervisor de Campo que fará uma avaliação 

geral para fins de detecção de erros, podendo o Supervisor solicitar do 

acadêmico caso haja necessidade que refaça o documento. Após 

apreciação e aprovação do supervisor, o documento será assinado pelo 

acadêmico e o docente, sendo encaminhado mensalmente à Coordenação 
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de Estágio para inserção no dossiê pessoal de estágio do acadêmico. À 

responsabilidade de envio deste documento é do supervisor de campo; 

IV -  Relatório de frequência (Anexo IV) - deverá ser preenchida pelo 

acadêmico mensal, e entregue ao supervisor de campo que fará uma 

avaliação geral para fins de detecção de erros, podendo o supervisor 

solicitar do acadêmico caso haja necessidade que refaça o documento. Após 

apreciação e aprovação do supervisor, o documento será assinado pelo 

acadêmico e o docente, sendo encaminhado mensalmente à Coordenação 

de Estágio para inserção no dossiê pessoal de estágio do acadêmico. À 

responsabilidade de envio deste documento é do supervisor de campo; 

V -  Programa e atividades de estágio (Anexo V) - deverá ser preenchida pelo 

acadêmico, e entregue na Coordenação de Estágio na data estabelecida no 

cronograma de estágio para o semestre. Após apreciação e aprovação da 

Coordenação de Estágio, o documento será assinado pelo supervisor de 

campo, a Coordenação de Estágio e o Acadêmico, sendo encaminhado 

semestralmente à Coordenação de Estágio para inserção no dossiê pessoal 

de estágio do acadêmico;  

VI -  Ficha de avaliação do(a) acadêmico(a) (Anexo VI) – deverá ser 

preenchida pela Coordenação e/ou docente da concedente, como forma de 

avaliação conceitual individual do acadêmico, não sendo contabilizado como 

nota aritmética. Após apreciação e aprovação do supervisor, o documento 

será assinado pela coordenação e/ou docente da concedente, sendo 

encaminhado mensalmente à Coordenação de Estágio para inserção no 

dossiê pessoal de estágio do acadêmico. À responsabilidade de envio deste 

documento é do supervisor de campo;  

VII -  Declaração de frequência e atividade no estágio supervisionado do 

Curso de Pedagogia da FACESA (Anexo VII) – deverá ser preenchida pelo 

Coordenação e/ou docente da concedente, como forma de avaliação 

atestado da frequência do acadêmico durante o período de estágio na 
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unidade. Após apreciação e aprovação do supervisor de campo, o 

documento será assinado pela coordenação e/ou docente da concedente, 

sendo encaminhado mensalmente à Coordenação de Estágio para inserção 

no dossiê pessoal de estágio do acadêmico. À responsabilidade de envio 

deste documento é do supervisor de campo;  

VIII -  Avaliação de desempenho do estágio (Anexo VIII) - deverá ser 

preenchida exclusivamente pelo supervisor de campo, incluindo o cabeçalho 

com os dados dos estagiários e do campo de estágio, não devendo 

apresentar rasuras e/ou uso de corretivos. A referida ficha deverá ser 

encaminhada após o preenchimento e assinatura do supervisor de campo 

para à coordenação de estágio, onde será realizada pela coordenação 

averiguações para detecção de erros, e caso seja verificado os erros citados 

acima, a Coordenação de Estágio deverá solicitar do supervisor de campo 

que refaça a Ficha de Avaliação de Desempenho do Estagiário, podendo em 

casos excepcionais a coordenação refazer a ficha sem alteração nos 

conceitos aritméticos dispostos pelo supervisor de campo ao acadêmico, 

colhendo à assinatura do supervisor na ficha refeita. Após apreciação e 

aprovação do supervisor de campo, o documento será assinado pelo 

referido supervisor e a Coordenação de Estágio, sendo encaminhado após o 

término do estágio no campo de responsabilidade do supervisor à 

Coordenação de Estágio para inserção no dossiê pessoal de estágio do 

acadêmico. A referida nota será somada e dividida pelo total de campos de 

atuação no estágio do acadêmico para os períodos de N1 e N2, conforme 

cronograma de estágio supervisionado disponibilizado no início do semestre. 

À responsabilidade de envio deste documento é do supervisor de campo. 

 

Art. 53. De acordo com os objetivos correspondentes a cada modalidade de 

atividades desenvolvidas no estágio serão realizados pertinentes instrumentos de 
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avaliação, os quais aplicados nas épocas aprazadas, no seu conjunto, darão a 

informação global sobre a validação do estágio.  

 

Art. 54. Será de responsabilidade do supervisor de campo à avaliação dos seguintes 

critérios individuais dos estagiários para expedição da nota aritmética para o campo 

de estágio ao qual o estagiário está sendo submetido: 

 

I -  Fatores de Desempenho – competências e habilidades: 

a)   levantamento e resoluções de situações problemas (1,0 ponto); 

b) seleção de materiais didáticos- pedagógicos de acordo com a faixa 

etária e conteúdos (1,0 ponto); 

c) utilização do tempo de trabalho (1,0 ponto); 

d) utilização de materiais didáticos (1,0 ponto); 

e) relatório de estágio (1,0 ponto); 

f) desenvolvimento da docência (1,0 ponto); 

g) relações interpessoais (1,0 ponto);  

h) inovação e criatividade (1,0 ponto);  

i) interação com os discentes (1,0 ponto); 

j) clima de trabalho (1,0 pontos). 

 

II -  Fatores de Desempenho – Qualidades Pessoais: 

 

a) participação (1,0 ponto); 

b) iniciativa (1,0 ponto); 

c) criatividade (1,0 ponto); 

d) capacidade e interesse em aprender (1,0 ponto); 

e) conduta (1,0 ponto); 

f) aceitação da responsabilidade (1,0 ponto); 

g) pontualidade e frequência (1,0 ponto); 
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h) cooperação – com a instituição (1,0 ponto); 

i) cooperação – com os gestores (1,0 ponto); 

j) cooperação – com os colegas (1,0 ponto). 

 

Art. 55. A seguinte fórmula será utilizada para expedição da nota aritmética do 

acadêmico ao campo de estágio que está atuando, conforme verificado na Ficha de 

Avaliação de Desempenho do Estagiário, constante no Anexo VIII deste 

Regulamento:  

 

COMPETÊNCIA E HABILIDADES + QUALIDADES PESSOAIS 

2 

 

Art. 56. O estágio supervisionado obrigatório ocorre conforme carga horária e local 

pré-determinado, sendo dividido por disciplinas que cumprem a regulamentação do 

curso. A avaliação nesta fase ocorre através da análise do Instrumento de Avaliação 

Individual, fichas de atividades, relatório, resumo expandido, artigo e seminário de 

apresentação de estudo clínico.  

 

TÍTULO XVIII 

CONCLUSÃO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 57. A conclusão do estágio ocorre somente se o estagiário comparecer às 

atividades do estágio, às reuniões ou seminários de avaliação de estágio previstos e 

estiver em dia com a documentação exigida pela Coordenação do Estágio, pela 

Coordenação de Curso e pelo Docente orientador: 

 

I -  declaração de horas estagiadas emitida pelo órgão concedente do estágio; 

II -  plano e relatório de estágio;  
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III -  avaliação de desempenho do estagiário pelo supervisor do estágio da 

concedente;  

IV -  avaliação do relatório de estágio pela coordenação de estágio. 

 

§1. Será considerado satisfatório o relatório avaliado com grau ou nota final (NF) 

igual ou superior a 5,0 (cinco), em escala de zero (0) a dez (10). Caso não seja 

obtido o grau ou nota final (NF), o estagiário poderá refazer o relatório sob 

orientação do docente responsável pela avaliação. 

 

§2º. A avaliação de desempenho do estagiário em atividades realizadas no espaço 

da concedente será feita pelo supervisor designado pela concedente, sendo 

traduzida em grau ou nota final (NF) e expressa em escala de zero (0) a dez (10), 

devendo ser encaminhada à Coordenação de Estágio da FACESA por meio do 

estagiário em envelope lacrado. 

 

§3º. As reuniões de estagiários ou seminários de avaliação de estágio são de 

presença obrigatória. Casos especiais serão tratados pela Coordenação de Estágio. 

 

§4º. A declaração de horas estagiadas é de responsabilidade da concedente, 

devendo ser encaminhada à Coordenação de Estágio da FACESA por meio do 

estagiário em envelope lacrado, juntamente com os demais documentos de sua 

responsabilidade. 
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TÍTULO XIX 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – RELAÇÃO COM A REDE DE 

ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Art. 58. O estágio curricular supervisionado está previsto no curso de Pedagogia da 

FACESA para possibilitar a vivência da realidade escolar de forma integral, a 

participação em conselhos de classe/ reuniões de Docentes, bem como a relação 

com a rede de escolas da Educação Básica.  

 

Parágrafo único. São previstos registros acadêmicos, e planejamento para 

acompanhamento pelo docente da FACESA (orientador) nas atividades no campo 

da prática, ao longo do ano letivo, e nas práticas inovadoras para a gestão da 

relação entre a FACESA e a rede de escolas da Educação Básica. 

 

 

TÍTULO XX 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

 

Art. 59. O estágio curricular supervisionado do curso de Pedagogia da FACESA, 

possibilita a relação teoria e prática e contempla a articulação entre o currículo do 

curso e aspectos práticos da Educação Básica. Isso é possível a partir do: 

 

I -  embasamento teórico das atividades planejadas no campo da prática; 

II -  da participação do licenciando em atividades de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da Educação 

Básica;  

III -  da reflexão teórica acerca de situações vivenciadas pelos licenciados;  

IV -  e da criação e divulgação de produtos que articulam e sistematizam a 

relação teoria e prática, com atividades inovadoras. 
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Art. 60. Conforme preleciona as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, o estágio curricular supervisionado a ser realizado pelos 

Discentes da FACESA deverá assegurar a experiência de exercício profissional, em 

ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, 

conhecimentos e competências:  

I -  participação em atividades da gestão de processos educativos, no 

planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de atividades e projetos educativos; 

II -  em reuniões de formação pedagógica; 

III -  na Educação de Jovens e Adultos; 

IV -  na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar; 

V -  nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, Fundamental e 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

 

TÍTULO XXI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 61. Os estágios curriculares supervisionados consistirão em atividades de 

prática pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho, sem vínculo 

empregatício sob supervisão direta de profissional habilitado. 

 

§1º. Todos os cursos ofertados pela FACESA enquadram-se obrigatoriamente nos 

ditames legais preconizadas pela Lei Federal nº 11.788/2008 que define estágio 

como sendo ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. 
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§2º.  Para cada acadêmico será obrigatória a integralização da carga horária total de 

estágio prevista no currículo do curso, nela podendo ser incluídas as horas 

destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades, 

constituindo-se como um quesito indispensável à colação de grau. 

 

Art.62. Os estágios serão organizados e supervisionados pelo Núcleo de Estágio. 

Parágrafo único - Observadas as normas legais do Regimento os estágios 

curriculares supervisionado obedecerão a regulamentos próprios, aprovados pelo 

CONEICE. 

 

Art. 63. A realização do estágio supervisionado por parte do Discente não acarretará 

vínculo empregatício de qualquer natureza. 

 

Art. 64. Será permitida renovação do estágio supervisionado, desde que se obedeça 

ao prazo máximo de integralização do curso e ao período de duração com o mesmo 

concedente. 

 

Art. 65. As palestras, feiras e outros eventos de curta duração não serão 

computados como horas de estágio. 

 

Art. 66. A elaboração do relatório de estágio obedecer às seguintes orientações: 

 

I -  evitar texto prolixo ou demasiadamente sucinto. A natureza do trabalho 

determinará sua extensão. Nem sempre é justificável a descrição do “dia a 

dia” num relatório de atividades de estágio. 

II -  redigir com linguagem clara, simples e precisa, esclarecendo toda a 

terminologia empregada. 

III -  ter boa apresentação, fator imprescindível em todo e qualquer relatório. 
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IV -  ser objetivo, ficar circunscrito ao seu “tema”, evitando abordar outros 

assuntos não correlatos. Apresentá-lo de forma organizada e em sequência 

lógica. 

V -  ser correto e preciso quanto às informações e dados apresentados. 

Qualquer dúvida existente deverá ser previamente discutida e esclarecida. 

VI -  apresentar conclusões, bem como sugestões, em torno dos assuntos 

abordados. 

VII -  elaborar o relatório no formulário apresentado pela Coordenação de Estágio. 

 

Art. 67.  São orientações para elaborar o relatório e definir a avaliação do estagiário: 

 

I -  a elaboração de um relatório é geralmente feita com base em anotações.  

II -  por esse motivo, à medida que o estágio se desenvolve, as anotações 

devem ser registradas de forma clara e completa, não dando margem a 

dúvidas e esquecimentos. 

III -  para incluir materiais ilustrativos, deve-se providenciá-los com a devida 

antecedência e necessária qualidade gráfica. 

IV -  não se deve deixar para a última hora a elaboração do relatório de estágio.  

V -  as informações do relatório são de suma importância para que a 

Coordenação de Estágio possa avaliar o aproveitamento do estágio e o 

currículo do Discente, aprimorando ainda processo de ensino e 

aprendizagem. 

VI -  as conclusões e sugestões deverão ser analisadas pela Coordenação de 

Estágio e posteriormente utilizadas na avaliação do currículo do curso e do 

mercado de trabalho. 

 

Art. 68.  São normas para elaboração do relatório de estágio: 
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I -  O relatório deverá ser elaborado em duas vias, devendo um ser entregue à 

Coordenação de Estágio da FACESA, devendo a outra permanecer em 

poder do estagiário. 

II -  As partes componentes do relatório obedecerão às normas do trabalho 

acadêmico e orientações do Docente ou da coordenação de estágio, a partir 

dos dados abaixo, que podem ser alterados quanto ao aspecto formal 

(sequência, supressão e acréscimo de detalhes, etc.): 

III -  Elementos pré-textuais:  

a) Capa; 

b) Título (Relatório de Estágio); 

c) Nome da instituição de ensino FACESA 

d) Nome do curso; 

e) Nome do estagiário; 

f) Nome do Docente orientador e do supervisor da concedente; 

g) Endereço, telefone e e-mail do estagiário; 

h) Período do estágio; 

i) Nome da concedente do estágio e setor onde foi realizado o 

estágio; 

j) Início e término do estágio;  

k) Carga horária; 

l) Índice. 

IV -  Texto: 

a) Introdução: algumas considerações iniciais julgadas necessárias 

para melhor compreensão do relatório. 

b) Desenvolvimento: no início apresentar a instituição, em que 

aconteceu o estágio.  Mencionar sempre o nome completo e a função 

das pessoas que tenham colaborado nas atividades mencionadas no 

relatório; Descrever as funções desenvolvidas durante o período de 

estágio, tais como: planejamento, pesquisa, execução, gestão e 
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assistência pedagógica, reuniões, cursos, vivências em outros 

espaços e visitas; Fazer uma descrição dos locais onde foi realizado o 

estágio, tais como: infraestrutura e equipamentos, materiais didáticos 

pedagógicos e processo de confecção dos mesmos, laboratórios 

infantis e pedagógicos; podem ser colocados fotos como anexo. 

c) Conclusão e sugestões: escrever as habilidades científicas ou 

pedagógicas  adquiridas no curso que foram mais úteis ao estágio; os 

conhecimentos científicos pedagógicos que o curso deveria ter 

aprofundado mais; dificuldades vivenciadas durante o estágio e 

orientação para superação das mesmas, relacionamentos 

estabelecidos durantes o estágio que foram importantes para o 

desenvolvimento do estágio; e outras considerações pertinentes; 

Apresentar sugestões sobre a organização do trabalho, metodologias 

empregadas, materiais didáticos necessários, brinquedotecas, etc. 

 

V -  Elementos pós-textuais  

 

a) bibliografia: deve ser apresentada conforme normas da ABNT e 

orientações do Docente, devendo apresentar para as fontes 

consultadas (livros, jornais, revistas, materiais didáticos e outras) 

nome do autor, título, data e edição, cidade, editora, ano, volume, etc. 

b) anexos (se houver). 

c) folha de assinatura: assinatura do estagiário, data da elaboração 

do relatório, e carimbo da concedente e outros itens (conforme 

orientação da coordenação de estágio). 

 

Art. 69. Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica e pelo CONEICE, 

ouvido o responsável pela Coordenação de Estágio. 
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Art. 70. Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

  

Valparaíso de Goiás - GO, 24 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 
 
 
 
   

 Aprovado por: Nº 02/2018 CONSU Versão 1.1 

                             39 
 

ANEXO I 

CADASTRO PARA ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

Matrícula: __________________________ Data de Nascimento: ___/___/_____ 

RG: ________________ Órg. Exp.: ____________ CPF: 

____________________ 

Estado Civil:______________________ Telefone: 

________________________ 

Endereço:_________________________________________________________ 

Bairro: ___________________________ Cidade: 

_________________________ 

EM CASO DE ACIDENTE COMUNICAR A 

Nome do responsável: ______________________________________________ 

Grau de parentesco: ___________________ Telefone: 

____________________ 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

Trabalha? (   ) Sim   (   ) Não 

Nome da instituição: 

________________________________________________ 

Nome do chefe imediato: 

____________________________________________  

Carga Horária Semanal: ________ Telefone: 

____________________________ 

Declaro para os devidos fins de direito, a veracidade das informações 

dispostas acima, ciente das responsabilidades criminais nos casos de falsidades 

e omissão de dados oficiais. 

Por ser verdade firmo o presente. 
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Valparaíso, Go, ____ de _____________ de 20__. 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) acadêmico(a) 

 

AVALIAÇÃO DA SECRETARIA ACADÊMICA 

O(a) acadêmico(a) _________________________________________, matrícula 

n.___________________, está devidamente matriculado na disciplina de estágio 

supervisionado ____, do curso de _______________________, para o semestre 

__________. 

 

Valparaíso de Goiás - GO , ____ de _____________ de 20__. 

 

 

____________________________________ 

Secretaria Acadêmica 
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

Termo de Compromisso que entre si firmam o(a) ESTAGIÁRIO(A) 

___________________________________________________________________

______, RG ___________________, CPF ___________________, matrícula 

___________________, residente e domiciliado(a) na 

__________________________________________________, o(a) CONCEDENTE 

_________________________________________________________, inscrito(a) 

no CNPJ sob o n. __________________________________ com endereço 

___________________________________________________________________

_______ neste  ato, representado(a) pelo(a) seu (sua) representante legal, 

______________________ 

________________________________, inscrito(a) no CPF sob o n. 

___________________, e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, FACULDADE 

Sena Aires - FACESA, regularmente credenciada pelo Ministério de Educação 

(MEC), consoante Portaria n. _____, de ___________com sede 

_____________________________________________, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n______________________, neste ato 

representada pelo Presidente, o Senhor _______________________, brasileiro, 

solteiro, advogado,  portador da Carteira Profissional n. _____________ e inscrito no 

CPF sob o n. ______________________, para, conforme Lei n. 11.788, de 

25/09/2008, normas educacionais internas e de lei, Convênio entre a Faculdade  e 

instituição campo para realizarem, em regime de colaboração e de parceria, 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO, segundo estrutura curricular do CURSO DE 

PEDAGOGIA, visando o cumprimento de disciplinas obrigatórias e avaliação do 

ensino teórico e prático, vinculado à realidade teórico -profissional, mediante as 

seguintes condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: A relação teórico-prática do estágio supervisionado deve 

possibilitar ao(a) Estagiário(a) a aquisição de experiências e o desenvolvimento de 

atividades práticas relacionadas com seu curso, proporcionando-lhe o 

aperfeiçoamento nas áreas do conhecimento teórico, pedagógico e prática,  cultural, 

científica e de relacionamento humano, bem como, a oportunidade de cumprir 

disciplinas(s) obrigatória(s) prevista(s) e componentes curriculares de seu curso e de 

ser avaliado nessa atividade. 

 

Parágrafo Único: Os programas de estágios curriculares obedecerão às normas e 

regulamentos oficiais do sistema de ensino e da Lei do Estágio, não gerando vínculo 

empregatício de qualquer natureza com o(a) CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O estágio supervisionado dar-se-á nas áreas relacionadas 

à formação profissional do(a) estagiário(a) Educando(a). 

 

Parágrafo Único: O(A) estagiário(a) do(a) CONCEDENTE, não poderá alegar 

desvio de suas funções, nem arguir alteração contratual ou aumento da jornada de 

trabalho, nem pretender quaisquer vantagens profissionais e econômicas em razão 

do estágio, uma vez observadas as determinações da Lei de Estágio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A seleção dos estagiários será realizada pela própria 

FACESA e, facultativamente, pelo(a) CONCEDENTE, segundo critérios por 

este(a)(s) estabelecidos, considerando-se o período letivo em curso ou cursado e a 

possibilidade de ingresso no estágio conforme cronograma curricular do curso, 

anexo a este Termo de Compromisso. 

 

CLÁUSULA QUARTA: O(A) estagiário(a) obrigar-se-á em atender e cumprir as 

condições fixadas para o ensino teórico-prático do estágio supervisionado, bem 
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como as normas de atividades estabelecidas para funcionamento do(a) 

CONCEDENTE, as quais serão repassadas no início do estágio pelo seu supervisor. 

 

Parágrafo Único: O(a) estagiário(a) ainda se obriga-se a: 

a. Cumprir fielmente a programação de estágio, os dias e horários determinados, 

comunicando em tempo hábil, quando for o caso, a impossibilidade de fazê-lo; 

b. Cumprir as normas internas da FACESA, principalmente as relativas ao estágio, 

as quais declara conhecer e aceitar; 

c. Responder por perdas e danos consequentes da inobservância das normas 

internas da FACESA e do(a) CONCEDENTE, que declara conhecer o teor do 

referido documento; 

d. Apresentar à FACESA, em prazo não superior a 06 (seis) meses, relatório 

contendo a descrição de todas as atividades sobre o estágio realizado, de acordo 

com as normas vigentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Este TERMO terá vigência de ____/_____/____ a 

____/_____/____, com jornada diária de 05 (cinco) horas, perfazendo 25 (vinte e 

cinco) horas semanais, podendo ser rescindido de comum acordo pelas partes 

compromissadas, mediante comunicação feita por escrito, no mínimo, com 20 (vinte) 

dias de antecedência. 

 

Parágrafo Primeiro: Será computado para o estágio supervisionado do(a) 

Estagiário(a) apenas o total de ______________ 

(_________________________________________) horas de programação do 

estágio por semestre, conforme estrutura curricular e calendário acadêmico. 

Entretanto, caso a jornada cumprida pelo(a) Estagiário(a), durante a vigência deste 

Termo, seja superior a ________ 

(_________________________________________) horas semestrais, o que 

exceder somente será considerado apenas como atividades complementares se a 
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coordenação de curso e os docentes supervisores do estágio apresentarem relatório 

fundamentado demonstrando que não houve prejuízo na aprendizagem técnico-

profissional do(a) estagiário(a). 

 

Parágrafo Segundo: Por acordo entre as partes envolvidas (estagiário (a), 

CONCEDENTE e FACESA), o ensino teórico-prático do estágio supervisionado 

poderá ser prorrogado por períodos superiores ao estabelecido neste Termo de 

Compromisso, desde que não ultrapasse o período de 02 (dois) anos. O período de 

estágio encerra-se, contudo, incontinenti, após a conclusão, a interrupção do curso, 

ou caso o(a) estagiário(a) não cumpra o que está convencionado ou ainda em 

decorrência do desligamento do(a) estudante da FACESA. 

 

CLÁUSULA SEXTA: A remuneração dos docentes orientadores do estágio será 

realizada pela FACESA, desobrigando-se o(a) CONCEDENTE de quaisquer ônus 

advindos de eventuais ações trabalhistas por eles ajuizadas 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O(A) CONCEDENTE compromete-se a: 

• Atuar de forma integrada com a FACESA e o(a) estagiário(a), mediante este 

Termo de Compromisso; 

• Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao(á) estagiário(a) 

atividades de aprendizagem didática - pedagógica, social, profissional e cultural, 

observando o estabelecido na legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho; 

• Permitir acompanhamento dos estagiários pelos docentes orientadores da 

FACESA; 

• Indicar, entre os seus profissionais, o supervisor do estágio; 

• Providenciar, facultativamente, a apólice de seguro de acidentes pessoais aos 

estagiários;  
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• Entregar termo de realização de estágio na ocorrência de desligamento do(a) 

estagiário(a); 

• Manter documentação regular do estágio à disposição de fiscalização dos órgãos 

competentes; 

• Efetuar o controle de assiduidade dos estagiários; 

• Enviar à FACESA o relatório semestral, por ocasião do encerramento do 

semestre letivo, contendo todas as atividades realizadas pelo(a) estagiário(a), no 

encerramento do estágio supervisionado, dando-se vista obrigatória ao(à) 

estagiário(a). 

 

CLÁUSULA OITAVA: À FACESA compete: 

• Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estagiários, 

se for o caso; 

• Designar a coordenação e os docentes responsáveis pelo planejamento, 

programação, orientação, supervisão e avaliação do estágio supervisionado; 

• Remunerar os docentes orientadores das atividades do estágio; 

• Efetuar o controle de assiduidade e situação acadêmica dos estagiários,  

• Exigir dos estagiários semestralmente a entrega dos relatórios de atividades do 

estágio supervisionado constante deste Termo de Compromisso; 

• Celebrar Termos Aditivos ao Termo de Compromisso, quando se fizerem 

necessários; 

• Providenciar a apólice de seguro de acidentes pessoais aos estagiários, 

representada pelo número ___________________, da Seguradora 

_________________________________, caso o(a) CONCEDENTE assim não o 

faça; 

• Comunicar ao(à) CONCEDENTE, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações acadêmicas, visando a redução da carga horária do(a) 

estagiário(a) à metade nos dias das avaliações; 
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Parágrafo único. Nos cursos em que houver necessidade de os estagiários 

utilizarem materiais e equipamentos para a realização do estágio, a FACESA 

firmará, por escrito, um termo de acordo, estabelecendo a obrigatoriedade de eles 

trazerem consigo seus próprios materiais para serem avaliados e selecionados 

pelo(a) CONCEDENTE e pela FACESA. 

 

CLÁUSULA NONA: O(A) CONCEDENTE não se responsabilizará sobre os 

acidentes que, por ventura, ocorrerem com os referidos estagiários e docentes, 

sendo que os eventuais prejuízos morais e materiais serão resolvidos segundo a Lei 

Civil.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes Convenentes praticarão, reciprocamente, os atos 

necessários à efetiva execução das presentes disposições, por intermédio dos seus 

representantes ou de pessoas regularmente designadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O estágio supervisionado será extinto nos 

seguintes casos: 

• Automaticamente, ao término do Termo de Compromisso; 

• Conclusão ou interrupção do curso ou desligamento da FACESA; 

• A pedido do(a) estagiário(a), com consequente reprovação na disciplina, caso 

não seja cumprida carga horária mínima de 420 (quatrocentos e vinte) horas por 

semestre; 

• Por abandono ao estágio supervisionado; 

• Por interesse e por conveniência do(a) CONCEDENTE e/ou da FACESA , se 

comprovado rendimento insatisfatório; 

• Por descumprimento de qualquer cláusula deste Termo de Compromisso; 

• Por incompatibilidade de comportamento funcional ou social do(a) estagiário(a) 

e/ou dos Docentes orientadores; 
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• Por violação das normas éticas, disciplinares e administrativas do(a) 

CONCEDENTE e/ou da FACESA. 

 

Parágrafo Único: A FACESA deverá informar de imediato e por escrito a parte 

CONCEDENTE qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele a matrícula 

do(a) estagiário(a) na Instituição de Ensino. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A alteração ou o encerramento antecipado deste 

Termo de Compromisso não prejudicará os estágios já iniciados, ressalvando-se 

hipóteses de prejuízos, ordem judicial e/ou outras que independam da vontade do(a) 

CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As partes convenentes elegem de comum acordo 

os meios alternativos de resolução de conflitos (negociação, mediação, conciliação e 

arbitragem) em âmbito interno ou externo ou, superada essa instância, o Foro da 

Comarca de Valparaíso de Goiás, para dirimir as questões oriundas deste Convênio, 

com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem de pleno acordo, as partes Convenentes assinam este instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 

assinadas e que tiveram conhecimento das condições deste Termo de 

Compromisso. 

 

Valparaíso de Goiás-GO, ____ de _______________ de 20____. 

 

____________________

__ 

______________________

__ 

____________________

__ 

ESTAGIÁRIO(A) FACESA      CONCEDENTE 
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TESTEMUNHAS: 

1. _______________________________   CPF: _______________  

RG:________________ 

 

2. _______________________________   CPF: _______________  

RG:________________ 
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ANEXO III 

 

DISCENTE(a):________________________________________________________

____ 

Curso: Pedagogia  Período:______  Ano/Semestre: _____________ 

Campo de Estágio: ____________________________________________________ 

Área do Estágio: ______________________________________________________ 

Docente supervisor de campo: __________________________________________ 

Semana: ___/___/_____ a ___/___/_____ 

 

Dia da 

semana 

Data Ações e/ou procedimentos 

Segunda-

feira 
___/___/___ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Terça-

feira 
___/___/___ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Quarta-

feira 
___/___/___ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Quinta-

feira 
___/___/___ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Sexta-

feira 
___/___/___ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Sábado ___/___/___ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Valparaíso de  Goiás- GO _____ de ________________ de ________. 

 

______________________________________ 

 _____________________________________ 

Assinatura e carimbo do Docente    Assinatura do(a) Discente(a) 

Supervisor de Campo 
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ANEXO IV 

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA 

DISCENTE 

(a):_________________________________________________________________ 

Período: ___________    Curso: PEDAGOGIA     Ano/semestre: _____/______ 

Instituição: 

________________________________________________________________ 

Supervisor de 

campo:_______________________________________________________ 

Docente(a) de estágio: 

_____________________________________________________ 

 

Período do Estágio: ___/___/_____ a ___/___/_____ 

 

Data 

Frequência 

Assinatura do(a) Discente(a) 
Horário 

de 

Entrada 

Horário 

de Saída 

Total Diária de 

Horas 

Estagiadas 

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     
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___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

___/___/___     

TOTAL DE HORAS   

 

Valparaíso de Goiás - GO, ______ de _____________ de _____. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Docente Supervisor de Campo 

 

ANEXO V 
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PROGRAMA E ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

 

Instituição: Faculdade Sena Aires – FACESA 

Curso: Pedagogia                                                                               Período: ______ 

 

Instituição:  

Campo de Estágio:  

Endereço:  

Telefone:                                                        E-mail:  

 

Estagiário(a):  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO(A) DISCENTE(A) 
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DISCENTE(A): 

__________________________________________________________ 

 

• Conhecimentos teóricos 

(   ) Muito bom   (   ) Bom  (   ) Regular   (   ) Deficiente 

 

• Conhecimentos práticos 

(   ) Muito bom   (   ) Bom  (   ) Regular   (   ) Deficiente 

 

• Capacidade de aprendizagem 

(   ) Muito bom   (   ) Bom  (   ) Regular   (   ) Deficiente 

 

• Assiduidade (frequência e execução de tarefas) 

(   ) Muito bom   (   ) Bom  (   ) Regular   (   ) Deficiente 

 

• Iniciativa (capacidade de resolver problemas, participação, apresentação de 

ideias). 

(   ) Prevê, soluciona problemas e promove melhorias 

(   ) Alguma iniciativa 

(   ) Necessita de orientação constante 

(   ) Muita iniciativa 

(   ) Apresenta dificuldades normais 

 

• Apresentação de trabalhos (cuidado e organização na execução das tarefas ou 

trabalhos com instrumentos e equipamentos) 

(   ) Extremamente organizado e cuidadoso  (   ) Erros ocasionais 

(   ) Organizado e cuidadoso    (   ) Deixa a desejar 

• Interesse e dedicação (preocupação em contribuir para os objetivos do estágio) 
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(   ) Extremamente organizado e cuidadoso (   ) Necessita constante 

acompanhamento 

(   ) Interessado e dedicado   (   ) Deixa a desejar 

 

• Responsabilidade (disposição para aceita-las) 

(   ) Muito responsável  (   ) Responsável (   ) Deixa a desejar (   ) 

Irresponsável 

 

• Relacionamento e sociabilidade (hábitos e atitudes condizentes com o espírito 

de harmonia para o bom rendimento do trabalho em equipe) 

(   ) Extremamente hábil e conciliador    (   ) Conciliador 

  

(   ) Relativamente difícil de lidar   (   ) Fonte de incidentes 

 

•  Capacidade de concentração 

(   ) Extremamente atento  (   ) Regularmente atento  (   ) Dispersivo 

 

•  Segurança (preocupação com as normas e sua integração no trabalho) 

(   ) Extremamente precavido  (   ) Tem espírito de segurança   

(   ) Toma algumas precauções  (   ) Trabalha com muito risco 

 

• Considerações gerais 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Valparaíso de  Goiás -GO, ____ de ________________ de _____. 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Supervisor do Campo de Estágio 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA E ATIVIDADES NO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE SENA 

AIRES – FACESA 

 

GRUPO: ESTAGIÁRIO (A):  

CONCEDENTE DO ESTÁGIO:  

SUPERVISOR DA CONCEDENTE:  

DOCENTE ORIENTADOR 

CAMPO: 
 

PERÍODO:   

 

Como supervisor(a) do Concedente do Campo de Estágio, acima identificado, 

declarado, para os devidos fins, que (o)(s) estagiário(s) relacionado(s) no Grupo 

_____, de 20___/____, estiveram em atividades de estágio supervisionado e 

cumpriram as horas relacionadas no controle de frequência e atividade, conforme 

proposta didático-pedagógica, tendo realizado atuação ações pedagógicas em 

situações reais dessa profissão. 

 

 

 

Valparaíso de Goiás-GO _____ de ___________________ de _____. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Supervisor da Concedente do Estágio Supervisionado 
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ANEXO VIII 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

 

 

DISCENTE(A):_______________________________________________________

_________ 

PERÍODO: _____  CURSO: PEDAGOGIA        ANO/SEMESTRE: 

_____/___ 

EMPRESA: 

________________________________________________________________ 

ÁREA DO ESTÁGIO: 

________________________________________________________ 

DOCENTE/AVALIADOR: 

__________________________________________________ 

FUNÇÃO:___________________________________________________________

______ 

AVALIAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: ___/___/______ a 

___/___/_______ 

FATORES DE DESEMPENHO NOTA 

1 

 

Levantamento e resoluções de situações problemas 

(1,0 ponto)habilidades(1,0 ponto    

 (1,0 ponto)  

 

Seleção de materiais didáticos- pedagógicos (1,0 

ponto) 

 

Otimização do Tempo de Trabalho (1,0 ponto)  

Seleção de Materiais didáticos (1,0 ponto)  

Relatório de Estágio (1,0 ponto)  

Desenvolvimento da semi docência ou Docência (1,0 

ponto) 
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Relações interpessoais (1,0 ponto)   

Metodologias Inovadoras no Exercício da Pedagogia 

(1,0ponto) ponto)  

 

Interação com os Discentes (1,0 ponto)  

Clima de Trabalho (1,0 ponto)  

NOTA DO ITEM  

2 

Qualidades 

Pessoais 

Participação (1,0 ponto)   

Iniciativa (1,0 ponto)  

Criatividade (1,0 ponto)  

Capacidade e Interesse em Aprender (1,0 ponto)  

Conduta ética (1,0 ponto)  

Aceitação da Responsabilidade (1,0 ponto)  

Pontualidade e Frequência (1,0 ponto)  

Cooperação 

Com a escola campo (1,0 ponto)  

Com os gestores (1,0 ponto)  

Com os Colegas (1,0 ponto)  

NOTA DO ITEM  

MÉDIA FINAL (1+2/2)  

   

Valparaíso de Goiás- GO, ______ de ______________ de _____. 

________________________________

__ 

________________________________

__ 

Coordenação de Estágio Supervisionado 

Assinatura e Carimbo 

Supervisor do Estagiário 

Assinatura e Carimbo 

 


