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CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES
Art. 1° – O estágio curricular supervisionado para o curso de licenciatura em química do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – campus de Vitória da Conquista, parte
integrante da formação de professores que atuarão na educação básica, é composto por um conjunto de
atividades de aprendizagem profissional, social e cultural que tem por objetivo propiciar uma articulação
entre a teoria e a prática docente.
Art. 2° – O estágio curricular supervisionado, componente curricular obrigatório para os cursos de
licenciatura, visa propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem do licenciando, devendo ser
planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, programas e
calendários acadêmicos, a fim de constituir instrumento de integração, treinamento prático,
aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano.
Art. 3° – O estágio curricular supervisionado deverá ser desenvolvido a partir do quinto período letivo
do curso, em turmas do oitavo e nono ano do ensino fundamental e/ou do ensino médio, em unidades
escolares pertencentes à rede regular de ensino.
Parágrafo Único. Exige-se, para que o licenciando dê início ao estágio curricular supervisionado, que
ele tenha cumprido os pré-requisitos necessários.
Art. 4° - O estagiário deverá desempenhar suas atividades numa perspectiva de reflexão na ação, e sobre
a ação, de modo a formar-se como um professor que paute sua prática em dimensões éticas e políticas,
de forma crítica, contextualizada, interdisciplinar e transformadora, visando à formação de um professor
como profissional reflexivo e pesquisador de sua própria prática.
Parágrafo único. Durante o estágio, o aluno deverá: realizar atividades de observação da gestão e da
organização do ambiente acadêmico; participar de reuniões pedagógicas; conhecer o projeto político
pedagógico da instituição; investigar as dificuldades de aprendizagem em química dos alunos; investigar
o papel do professor de química na instituição; discutir o planejamento de química com o professor
supervisor, bem como as premissas que nortearam sua construção.
Art. 5° - O estágio curricular supervisionado será realizado sob a responsabilidade e acompanhamento
dos professores: responsável pela atividade de estágio, orientador do estágio e supervisor de estágio.
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CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 6° – Denomina-se professor responsável pela atividade de estágio, o docente do IFBA – campus de
Vitória da Conquista indicado pelo colegiado do curso. Compete ao professor responsável pela atividade
de estágio:
I – Realizar a matrícula presencial dos estagiários junto à coordenação do curso, mediante a entrega da
documentação solicitada (carta de aceite, termo comprobatório de convênio com a unidade de ensino, se
necessário, e termo de compromisso), celebrado entre o IFBA, estagiário e a parte concedente (Unidade
Escolar), com data pré-determinada pelo colegiado do curso;
II - Aprovar o plano de estágio apresentado pelo aluno, levando em consideração os objetivos
estabelecidos neste regulamento;
III – Validar a continuidade das atividades de estágio, mediante a entrega do plano de estágio;
IV – Designar professor orientador de estágio de acordo com a sistemática adotada pela coordenação do
curso;
V – Enviar à coordenação do curso os relatórios finais das atividades desenvolvidas pelos estagiários e
acompanhadas pelo professor supervisor;
VI – Definir datas e horários do seminário de estágio;
VII – Aavaliar o estagiário de acordo com o sistema de avaliação das disciplinas de estágio;
VIII – Indicar ao estagiário as fontes de pesquisa e de consulta, necessárias, para o aprimoramento da
prática pedagógica e a busca de soluções para as dificuldades encontradas;
IX – Orientar o estagiário nas atividades didático-pedagógicas, nos relatórios parciais e no relatório final
de estágio;
X – Avaliar os relatórios de estágio, divulgando e justificando os resultados obtidos;
XI – Efetuar o lançamento da nota final da avaliação do estágio junto à Coordenação de Registros
Escolares (CORES) do IFBA – campus de Vitória da Conquista;
XII – Acompanhar e analisar os pedidos de redução do tempo de atividade de estágio curricular
supervisionado, junto ao colegiado do curso;
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XIII – Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de
avaliações escolares ou acadêmicas;
XIV – Divulgar este regulamento junto aos alunos.
Art. 7° – Denomina-se professor orientador de estágio, o docente do IFBA – campus de Vitória da
Conquista que acompanhará o estagiário quanto ao seu programa de estágio, colaborando com o seu
planejamento e avaliando o desenvolvimento do estágio curricular supervisionado. Compete ao
professor orientador de estágio:
I – Orientar os discentes na elaboração do plano de estágio, levando em consideração os objetivos
estabelecidos neste Regulamento
II– Proporcionar momentos de reflexão-ação, individuais ou coletivos, sobre as atividades desenvolvidas
no estágio curricular supervisionado, estimulando a formação de professores reflexivos, pesquisadores e
autocríticos;
III – Realizar visitas para supervisionar a prática do estagiário nas unidades escolares concedentes,
acompanhando a realização do estágio;
IV – Autorizar o estagiário a participar de eventos de cunho científico em dias de estágio;
V – Avaliar o estagiário mediante as atividades desenvolvidas sob sua orientação.
Parágrafo Único – O Professor orientador poderá orientar até 06 (seis) estagiários, por semestre,
podendo acumular a função de professor responsável, desde que não seja excedido o número máximo de
orientandos.
Art. 8° – Denomina-se professor supervisor o docente da unidade escolar em que se efetivará o estágio
curricular supervisionado. esse profissional da educação deverá ser graduado em química,
preferencialmente licenciado, ou em área afim, e atuar no ensino de química e/ou ciências. Compete ao
supervisor de estágio:
I – Orientar o estagiário sobre as atividades de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação do
processo de ensino-aprendizagem, em conformidade com o projeto político pedagógico, currículo,
programas e calendário escolar;
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II – Criar um ambiente de harmonia entre o estagiário, os alunos da turma, o corpo docente e diretivo e
demais segmentos da unidade acadêmica, integrando-o na comunidade;
III – Avaliar o estagiário, contribuindo para o aperfeiçoamento de sua práxis docente;
IV – Enviar, ao fim do período previsto no termo de compromisso, os instrumentos de avaliação
fornecidos pelo IFBA – Campus de Vitória da Conquista.
Art. 9° – Denomina-se estagiário o aluno do curso de licenciatura em química, regularmente
matriculado, que participará das atividades de ensino, pesquisa e extensão em ambiente escolar,
consolidando sua formação e articulação entre a teoria e a prática. Compete ao estagiário:
I – Apresentar o plano de estágio à administração da unidade escolar em que vai estagiar;
II – Cumprir a carga horária e as demais exigências determinadas neste regulamento;
III – Atender às solicitações de caráter acadêmico e respeitar as especificidades da instituição escolar na
qual fará o estágio;
IV - Apresentar, previamente, ao professor supervisor os planejamentos das aulas que ministrará;
V – Ser assíduo e pontual, apresentando-se de forma adequada ao ambiente escolar;
VI – Apresentar relatório final das atividades desenvolvidas durante o estágio ao professor responsável
pela disciplina de estágio.
CAPÍTULO III
DAS ESCOLAS CAMPO DE ESTÁGIO
Art.10° – O estágio curricular supervisionado ocorrerá em unidades escolares pertencentes à rede
regular de ensino, preferencialmente públicas, após assinatura de convênio firmado entre o IFBA e as
unidades campo de estágio.
§ 1° – O estágio poderá ser realizado no próprio IFBA - campus de Vitória da Conquista desde que a
atividade desenvolvida assegure o alcance dos objetivos previstos na disciplina estágio curricular
supervisionado.
§ 2° – O estagiário poderá procurar unidades escolares e estabelecer contato com as mesmas afim de que
a Coordenação de Apoio ao Ensino (CAENS) do IFBA - campus de Vitória da Conquista possa analisar
a possibilidade de firmar convênio com estas unidades.
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CAPÍTULO IV
DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 11° – O estágio curricular obedece a resolução CNE/CP Nº 02, de 19 de fevereiro de 2002, que
determina:
I – 400 (quatrocentas) horas mínimas de estágio curricular supervisionado a partir da segunda metade do
curso;
II - Os alunos que exerçam atividades docentes regulares na educação básica poderão ter redução da
carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 (duzentas horas).
§ 1°. Poderão solicitar a redução de até 200h (duzentas horas) do estágio supervisionado, os alunos que
comprovarem que estão atuando no ensino de química e nos níveis previstos no art. 3º, com
apresentação ao colegiado do curso de documentação comprobatória. o aluno terá redução das atividades
de regência, não devendo ser dispensado das demais atividades e apresentação de relatório de
experiência da prática docente.
§ 2°. O colegiado do curso permitirá a redução de carga horária seguindo os seguintes critérios:
a) Dispensa de até 100 horas de estágio, para atividade de regência, ao aluno que esteja atuando, no
ensino de química, por no mínimo 06 (seis) meses, com carga horária de 20 horas/semana;
b) Dispensa de até 200 horas de estágio, para atividade de regência, ao aluno que esteja atuando, no

ensino de química, por no mínimo 01 (um) ano, com carga horária de 20 horas/semana.
CAPÍTULO V- DA CARGA HORÁRIA E ATIVIDADES DAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
Art. 12º - As disciplinas, contidas na matriz curricular do curso de licenciatura em química do IFBA campus de Vitória da Conquista terão as seguintes cargas horárias e atividades:
I – Atividades do estágio supervisionado em química I
A disciplina estágio supervisionado em química I tem carga horária total de 120 horas, sendo 30 horas
teóricas e 90 horas de prática de ensino, como previsto no projeto pedagógico do curso e constitui-se na
inclusão gradual do estagiário no ambiente escolar para observação da dinâmica interna e atuação de um
profissional da área, em sala de aula. Esta atividade deverá compreender:
- A caracterização física, pedagógica e relacional da escola campo de estágio;
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- A identificação e a análise das diretrizes para atuação pedagógica e a dinâmica da sala de aula;
- A observação e reflexão sobre o cotidiano de uma turma de um ano escolar específico, junto ao
professor supervisor do estágio;
- A análise dos projetos, dos programas, da metodologia, dos materiais didáticos e dos procedimentos de
avaliação da escola campo de estágio, na área de química;
- A produção de materiais (aulas, recursos didáticos, atividades lúdicas, etc.) que deem subsídios a sua
prática nas etapas subsequentes de atuação docente em sala de aula;
- A elaboração de planos de ensino e planos de aula;
- Se necessário, a participação em atividades de acompanhamento de alunos com dificuldades de
aprendizagem;
- Se necessário, a participação em projetos interdisciplinares e outras atividades pedagógicas
desenvolvidas pela escola campo de estágio;
- A elaboração de relatório de estágio, com apresentação oral em seminário de estágio, em data e hora a
ser definida pelo professor responsável pelas atividades de estágio e com a presença de todos os
estagiários concluintes desta etapa.
II – Atividades do Estágio Supervisionado em Química II
A disciplina estágio supervisionado em química II tem carga horária total de 120 horas, sendo 30
teóricas e 90 de prática de ensino, e deverá compreender:
- A observação em sala de aula;
- A elaboração de planos de aula para uma ou mais turmas de um ano escolar específico;
- A participação, em sala de aula, como assistente do professor supervisor;
- O planejamento e a execução de pequenas aulas, em cooperação com o professor supervisor, em uma
ou mais turmas de um ano escolar específico;
- A produção de materiais (aulas, recursos didáticos, atividades lúdicas, etc.) que deem subsídios a sua
prática na etapa subsequente de atuação docente em sala de aula;
- Se necessário, a participação em atividades de acompanhamento de alunos com dificuldades de
aprendizagem;
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- Se necessário, a participação em projetos interdisciplinares e outras atividades pedagógicas
desenvolvidas pela escola campo de estágio;
- A elaboração de relatório de estágio, com apresentação oral em seminário de estágio, em data e hora a
ser definida pelo professor responsável pelas atividades de estágio e com a presença de todos os
estagiários concluintes desta etapa.
III – Atividades do estágio supervisionado em química III
A disciplina estágio supervisionado em química III tem carga horária total de 130 horas, sendo 30 horas
teóricas e 100 horas de prática de ensino, e deverá compreender:
- A participação, em sala de aula, como assistente do professor supervisor;
- A elaboração de um projeto pedagógico sobre tema específico, do qual, além das aulas que ficarão sob
inteira responsabilidade do estagiário, poderão constar: a realização de oficinas pedagógicas, a criação
de materiais didáticos, a organização de feiras de ciências e outras atividades científico-culturais,
baseadas nos problemas, necessidades e características da realidade alvo;
- Aplicação do projeto pedagógico elaborado na escola e no ano escolar em que foram desenvolvidas as
demais atividades de Estágio;
- Se necessário, a participação em atividades de acompanhamento de alunos com dificuldades de
aprendizagem;
- A elaboração de relatório de estágio, com apresentação oral em seminário de estágio, em data e hora a
ser definida pelo professor responsável, com a presença do professor orientador e todos os estagiários
concluintes desta etapa.
IV- Atividades do estágio supervisionado em química IV
A disciplina estágio supervisionado em química IV tem carga horária total de 150 horas, sendo 30 horas
teóricas e 120 horas de prática de ensino, e deverá compreender:
- A participação, em sala de aula, como assistente do professor supervisor;
- Elaboração e execução de aulas teóricas;
- Elaboração e execução e aulas práticas relacionadas com conteúdos trabalhados em sala de aula;
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- Aplicação de atividades avaliativas utilizando material instrucional produzido nas etapas anteriores do
estágio;
- A elaboração de relatório de estágio, com apresentação oral em seminário de estágio, em data e hora a
ser definida pelo professor responsável, com a presença do professor orientador e todos os estagiários
concluintes desta etapa.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13° – Cabe ao professor responsável pela atividade de estágio coordenar possíveis alterações e
cancelamentos na programação do estágio curricular supervisionado para o curso de licenciatura em
química do IFBA – campus de Vitória da Conquista.
Art. 14° – Os casos omissos a este regulamento serão dirimidos no âmbito do colegiado do curso de
química do IFBA – campus de Vitória da Conquista, com base no regulamento dos estágios dos cursos
de educação profissional técnica de nível médio e dos cursos de graduação do IFBA.

Gabinete do diretor geral do IFBA - campus de Vitória da Conquista, em 21 de março de 2018.

Jaime dos Santos Filho
Diretor Geral
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ANEXOS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
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Anexo I
CARTA DE ACEITE

Eu, _________________________________________, professor(a) de química da unidade
escolar

_________________________________________,

aceito

supervisionar

o(a)

acadêmico(a) ___________________________________, matrícula_____________ do curso
de licenciatura em química do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia
(IFBA) – campus de Vitória da Conquista, comprometendo-me a acompanhar o graduando no
estágio supervisionado em química.

Vitória da Conquista,_____ /_____/_____

______________________________________________
Assinatura do supervisor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DA BAHIA
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA
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Anexo II
MODELO DO PLANO DE ESTÁGIO

Discente: __________________________________Matrícula: _____________
Estágio supervisionado ( ) I ( ) II ( ) III () IV
1. IDENTIFICAÇÃO
UNIDADE ESCOLAR:_________________________________________________
PROFESSOR SUPERVISOR: ________________________________
SÉRIE, TURMA(S) E HORÁRIOS: (Elaborar tabela se necessário)
2. OBJETIVOS GERAIS
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. METODOLOGIA: Descreva como será executado o plano de trabalho.
4. ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS – CRONOGRAMA
Vitória da Conquista, ______ de ____________ de ______.
_______________________________________
Assinatura do professor responsável
_______________________________________
Assinatura do professor supervisor
_______________________________________
Assinatura do professor orientador

Av. Sérgio Vieira de Mello, nº 3.150, Bairro Zabelê – Vitória da Conquista - BA, CEP 45.078-900
Tel: (0xx77) 3426-2271/3355 – Telefax: (0xx77) 3426-2421 – E-mail: conquista@ifba.edu.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DA BAHIA
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA
COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA
Tele fax: 0**77 3426-2421 / 3426-2271 / 3426-5211

Anexo III
FICHA DE FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO - ANO/ PERÍODO: ______________/ ______________
DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE QUÍMICA II
UNIDADE ESCOLAR:
ALUNO/ ESTAGIÁRIO:
PROFESSOR (A)SUPERVISOR (A):
C. HORÁRIA:_________PERÍODO: _____/______/ __________ À _____/______/ __________
HORÁRIO
DIA

ENTRADA

SAÍDA

ASSINATURA
ESTAGIÁRIO

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO

ESTAGIÁRIO(A) ____________________________________________________________________________
PROFESSOR(A)SUPERVISOR(A) __________________________________________________________
PROFESSOR(A)ORIENTADORA(A) ________________________________________________________
PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL __________________________________________________________

ASSINATURA DO
SUPERVISOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLÓGICA DA BAHIA
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA
COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA
Tel: 0**77 3426-3355 / 3426-2271 / 3426-5211

Anexo IV
FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR SUPERVISOR
Aluno(a) Estagiário(a): ________________________________________________
Matrícula: ____________________________________________________________
Unidade Escolar/Cidade:________________________________________________________
Professor(a) Supervisor(a): ____________________________________________
Prezado (a) Professor(a):
Considerando a importância de sua avaliação sobre o desempenho de nosso(a)
estagiário(a) nessa instituição de ensino, contamos com sua colaboração para responder aos
questionamentos que constam na ficha abaixo, a qual deverá ser devolvida com sua assinatura e
com o carimbo da escola. Desde já agradecemos sua atenção.
Avalie o desempenho utilizando os critérios a baixo:
5 – EXCELENTE
4 – MUITO BOM
3 – BOM
2 – REGULAR
1 – FRACO
I. DESEMPENHO DOCENTE:
PONTUAÇÃO
1.1 Ética profissional
1.2 Responsabilidade
1.3 Assiduidade
1.4 Pontualidade
1.5 Criatividade
1.6 Justificou ausência ou eventuais chegadas com atraso
1.7 Utilização de metodologia e estratégia de ensino com a utilização
de recurso didáticos e materiais alternativos
1.8 Planejamento prévio e organização na ação pedagógica
1.9 Solicitou orientação do professor supervisor durante o estágio
1.10 Dominou, com regularidade, os conhecimentos teóricos e teve
capacidade para rever conceitos e condutas diante as intervenções
do supervisor
1.11 Disponibilidade para participar de outras atividades na escola
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1.12 Desempenhou as atividades que lhe foram confiadas
pertinentes ao estágio
1.13Capacidade de autoavaliação do trabalho e reelaboração de
planejamento

II. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
PONTUAÇÃO
2.1 Integração com a instituição
2.2 Integração na sala de aula: professor e alunos
2.3 Cooperação
2.4 Autonomia
2.5 Comprometimento
2.6 Capacidade de organizar o grupo, integrando os alunos nas
atividades e resolvendo os conflitos existentes
2.7Demonstrou interesse em conhecer e respeitar normas da escola
TOTAL
Observação sobre a nota
70 a 100 pontos – Aprovado

OUTRAS CONSIDERAÇÕES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Vitória da Conquista- BA, ________/________/________
Professor(a) Supervisor(a) __________________________________________
CARIMBO DA UNIDADE ESCOLAR
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COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA
Tel: 0**77 3426-3355 / 3426-2271 / 3426-5211

Anexo V
ORIENTAÇÕES PARA A CONFECÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO
O relatório de estágio supervisionado para o curso de licenciatura em química do IFBA campus de Vitória da Conquista deve possuir a seguinte organização:
1) Capa
2) Contra capa
3) Sumário
4) Introdução
5) Caracterização física, pedagógica e relacional da escola campo de estágio;
6) Ficha de informações sobre período e carga horária das atividades desenvolvidas no

estágio
7) Caracterização da turma/dados relevantes do questionário socioeconômico

8) Fase de observação
8.1. Registro de comparecimento
8.2. Relatos/reflexão da fase de observação
9) Fase de coparticipação

9.1. Registro de comparecimento
9.2. Planos de aulas
9.3. Relatos/reflexão da fase de coparticipação
10)Fase de regência
10.1. Planejamento de estágio
10.2. Registro de comparecimento
10.3. Plano de ensino
10.4. Plano de aulas
10.5. Relatos/reflexão da fase de regência
11)Fase do projeto pedagógico temático
11.1. Registro de comparecimento
11.2. Projeto pedagógico temático
16

11.3. Relatos/reflexão da aplicação do projeto
12)Gráficos de aproveitamento
13)Considerações finais
14) Referências bibliográficas

15)Anexos
OBSERVAÇÃO: A estruturação do relatório deve estar de acordo com as seguintes
normas técnicas: ABNT NBR 14724: Informação e documentação - trabalhos acadêmicos –
apresentação ou normatização em vigor; ABNT NBR 6023: Informação e documentação Referências - Elaboração; e ABNT NBR 10520: Apresentação de citações em documentos
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Anexo VI
FICHA DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DE ESTÁGIO
DISCENTE: _________________________________________Matrícula_________________
Estágio Supervisionado ( ) I ( ) II ( ) III () IV

SEMINÁRIO DE ESTÁGIO
ASPECTO A SER CONSIDERADO
1- Domínio/Segurança do conteúdo da apresentação.
2 – Clareza e coerência na apresentação
3 - Obediência do tempo limite destinado à apresentação.
4 - Postura e expressão oral.
5 - Utilização dos recursos audiovisuais e multimídia.
Nota Final da apresentação oral:

NOTA

NOTA

MÁXIMA
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

ATRIBUÍDA

Nome completo do avaliador: _________________________________________________

Assinatura do avaliador

Vitória da Conquista - BA, _____ de ______________________de ______________.
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