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REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS CURSOS DE 

LICENCIATURA DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 

Art. 1° – O Estágio Curricular Supervisionado para os Cursos de Licenciatura do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Porto Seguro, 

parte integrante da formação de professores da Educação Básica, em Nível Superior, 

consiste na participação do licenciando em atividades que articulem ensino, pesquisa e 

extensão, tríade que privilegia a formação integral do profissional, consolidando em 

situações concretas do ambiente educacional e articulação entre a teoria e a prática.  

 

Art. 2° – O Estágio Curricular Supervisionado, de caráter 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 escolares, 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 em escola de 

educação básica, no Ensino Médio, a partir do quinto período letivo do licenciando. 

Parágrafo único. Exige-se, para que o licenciando dê início ao Estágio Curricular 

Supervisionado, que ele tenha cumprido os pré-requisitos necessários.  

  

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

  

Art. 4° – Denomina-se Professor Responsável pela Atividade de Estágio o docente do 

IFBA – Campus Porto Seguro indicado pelo Coordenador do Curso.  

Compete ao Professor Responsável pela Atividade de Estágio:  

I – aprovar o Plano de Estágio apresentado pelo estudante, levando em consideração 

os objetivos estabelecidos neste Regulamento;  

II – validar a matrícula do estudante na disciplina Estágio Curricular Obrigatório após 

aprovação do Plano de Estágio;  

III – designar Professor Orientador de Estágio de acordo com a sistemática adotada 

pela coordenação do curso;  

IV – organizar o Evento de Avaliação de Estágio Curricular Obrigatório;  

V – fixar e divulgar datas e horários dos Eventos de Avaliação de Estágio Curricular 

Obrigatório para avaliação das atividades desenvolvidas pelos estudantes concluintes 

do Estágio;  

VI – efetuar o lançamento da nota final da avaliação do estágio junto ao Departamento 

de Registros Escolares (CORES) do IFBA – Campus Porto Seguro;  

VII – receber e analisar pedidos de validação da disciplina Estágio Curricular 

Obrigatório;  

VIII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações escolares ou acadêmicas;  

IX – divulgar este regulamento junto aos estudantes.  



  

Art. 5° – Denomina-se Professor Orientador de Estágio o docente do IFBA – Campus 

Porto Seguro que irá orientar e esclarecer o aluno-estagiário quanto ao seu programa 

de estágio, colaborando com o seu planejamento, assessorando, acompanhando e 

avaliando o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado. 

Compete ao Professor Orientador de Estágio: 

I – 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; 

II – indicar ao aluno-estagiário as fontes de pesquisa e de consulta necessárias para o 

aprimoramento da prática pedagógica e a busca de soluções para as dificuldades 

encontradas; 

III – orientar o aluno-estagiário nas atividades de estágio, nos relatórios parciais e no 

relatório final de estágio; 

IV – realizar visitas para supervisionar a prática do aluno-estagiário nas unidades 

escolares concedentes, acompanhando a realização do estágio; 

V – avaliar os relatórios de estágio, divulgando e justificando os resultados obtidos; 

VI – autorizar o aluno-estagiário a participar de eventos de cunho científico em dias de 

estágio; 

VII – validar, junto ao Professor Responsável pela Atividade de Estágio, o 

aproveitamento de carga horária profissional para a redução do tempo de atividade de 

Estágio Curricular Supervisionado, conforme o disposto no Art. 9, item II, deste 

Regulamento. 

Art. 6° – Denomina-se Supervisor de Estágio o docente da escola em que se efetivará 

o Estágio Curricular Supervisionado. Esse profissional da educação deverá ser 

graduado na mesma área ou em área afim à do aluno estagiário e estar habilitado a 

atuar no mesmo campo acadêmico-científico em que estiver sendo formado. 

 



Compete ao Supervisor de Estágio: 

I – Orientar o aluno-estagiário sobre as atividades de planejamento, execução, 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino aprendizagem, em conformidade 

com o Projeto Político Pedagógico, currículos, programas e calendário da escola; 

II – Criar um ambiente de harmonia entre o aluno-estagiário, os alunos da turma, o 

corpo docente e diretivo e demais segmentos da escola, integrando-o na comunidade 

escolar; 

III – Avaliar o aluno-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 Porto Seguro. 

Art. 7° – Denomina-se Aluno-Estagiário o estudante 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 Aluno-Estagiário: 

I – apresentar o plano de estágio à administração 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 fará o estágio; 

IV - apresentar, previamente, ao Professor Supervisor os planejamentos das aulas que 

irá ministrar; 

V – ser assíduo e pontual, apresentando-se de forma adequada ao ambiente escolar. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS ESCOLAS CAMPOS DE ESTÁGIO 



 

Art. 8° – O Estágio Curricular Supervisionado ocorrerá em instituições de ensino 

públicas ou privadas devidamente regularizadas, após assinatura de Convênio firmado 

entre o IFBA e as escolas campo de estágio. 

§ 1° – O Estágio poderá ser realizado no própria IFBA, Campus Porto Seguro 

desde que a atividade desenvolvida assegure o alcance dos objetivos previstos na 

disciplina Estágio Curricular Supervisionado. 

§ 2° – O aluno-estagiário poderá procurar instituições de ensino de sua 

preferência e estabelecer contato com as mesmas afim de que a COEST- 

Coordenação de Estágios do IFBA Campus Porto Seguro possa firmar Convênio com a 

escola pretendida. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 9° – O Estágio curricular obedece a Resolução CNE/CP 2, de 19 de Fevereiro de 

2002, que determina: 

I – 400 (quatrocentas) horas de Estágio Curricular Supervisionado a partir da segunda 

metade do curso; 

II - Os alunos que exerçam atividades docentes regular na educação básica poderão 

ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 

(duzentas) horas. 

Com base neste item, o Curso de Licenciatura em Química determina que poderão ser 

dispensados de até 200h (duzentas horas) do Estágio Supervisionado os alunos que 

comprovarem atividade de regência com apresentação de documentação 



comprobatória, apresentada à coordenação de estágio, não o dispensando da 

apresentação do relatório, contendo os relatos da prática docente. 

I – Atividades do Estágio Supervisionado I. 

 

Esta atividade 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 do ambiente 

escolar e da atuação em sala de aula de um profissional da área. 

Esta atividade deverá compreender: 

- a caracterização física, pedagógica e relacional da escola campo de estágio; 

- 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 observação em sala de aula; 

- 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 que serão postos em prática nas 

etapas seguintes, relativos às atividades dos Estágios Supervisionados II, III e IV; 

- 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 parcial do 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 alunos-estagiários concluintes desta etapa. 

 

II – Atividades do Estágio Supervisionado II. 

 

Esta atividade tem carga horária total de 120 horas sendo 30 teórica 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; 

- se necessário, a participação em projetos interdisciplinares e outras atividades 

pedagógicas desenvolvidas pela escola campo de estágio; 

- a elaboração de relatório parcial do 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 alunos-estagiários concluintes desta etapa. 

 

III – Atividades do Estágio Supervisionado III. 



 

Esta atividade 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 aluno-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; 

 

IV- Atividades do Estágio Supervisionado IV 

 

Esta atividade 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; 

-aplicação de atividades avaliativas utilizando material instrucional produzido nas 

etapas anteriores do Estágio; 

-a elaboração de relatório final do Estágio Supervisionado, com apresentação oral, em 

data e hora a ser definida pelo Professor Responsável pelas Atividades de Estágio e 

com a presença do Professor Orientador. 



 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10° – Cabe ao Professor Responsável pelo Estágio Supervisionado coordenar 

possíveis alterações e cancelamentos na programação do Estagio Supervisionado para 

o Curso de Licenciatura em Química do IFBA –Campus Porto Seguro 

 

Art. 11° – Os casos omissos a este Regulamento serão dirimidos no âmbito do 

Colegiado do Curso de Química do IFBA – Campus Porto Seguro, com base no 

Regulamento dos Estágios dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio e dos Cursos de Graduação do IFBA. 

 

 

Porto Seguro 10 de Março de 2014. 

 

______________________________ 

Ricardo Almeida Cunha 
Diretor Geral  

Campus Porto Seguro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A N E X O S 

  

 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Porto 

Seguro 

Br 367, km 57,5 Fontana I - Porto Seguro/BA  

Tel.: (73)3288-6686 / Fax: (73)3288-6670 

 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DA AULA  

1) Estagiário: 

2) Escola: 

3) Professor (a) da turma: 

4) Data: 5) Local: 

6) Horário Início: 7) Horário Término 

 

ASSUNTO DA AULA: 

Relate suas Observações----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 

 Porto Seguro ____/____/201__ e assinatura do aluno estagiário 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLANO DE ESTÁGIO 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome do discente: 

Código da disciplina:  Numero de horas: _________hs. 

Nome do(a) Orientador(a): 

Nome do(a) Supervisor(a): 

Escola: 

2 – PLANO DE TRABALHO (Descrição da proposta, com no máximo 10 linhas, contendo área, objetivos, 

atividades previstas e critérios de avaliação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 – DIAS E HORÁRIOS DE ESTÁGIO:  

Dia da semana Horário 

  

  

  

  

 

Porto Seguro ______ de _____________de 20___. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Discente 

 

 

 

Assinatura do Supervisor 

 

 

 

Assinatura do Orientador 



 

 

 

 

RELATÓRIO INICIAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM QUÍMICA. 

Nome do aluno Estagiário:____________________________________ 

Professor coordenador de Estágio:_____________________________ 

Escola:____________________________________________________ 

Diretora da Escola:__________________________________________ 

Período de Observação:______________________________________ 

 

Descrição da escola (Os alunos deverão compor um relato descrevendo toda 

trajetória da escola, quando começou a funcionar e sua missão). Descrever toda a 

parte física número de salas, laboratórios, quadra, cantina refeitório em fim tudo o que 

a escola possui deverá ser descrito neste relatório, quantos professores, funcionários, 

quantos alunos atende em quantos turnos, se possui sala de informática, se serve 

merenda a todos os alunos, quais alunos atende qual o perfil destes alunos, faixa 

etária, quantas aulas de química, pode até pesquisar no INEP o IDEB da escola. Quais 

as maiores dificuldades da escola, quais sãos as festas e eventos que realiza com a 

comunidade. Este relatório deverá ser feito a cada escola que você realizar estágio e 

ele deve conter uma visão geral da escola, o aluno poderá observar todo o 

funcionamento na escola para depois realiza-lo. 

 

 

 



Nome do professor responsável na IFBA ___________________________ Assinatura do professor responsável no IFBA 

________________________________________ 

DATA N° DE HORAS DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

VISTO DO 

RESPONSÁVEL 

    

    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

          

 

    

IN

F

O

R

M

A

Ç

Õ

E

S 

S

O

B

R

E 

A 

Endereço Nome da 

Instituição 

Carimbo da 

instituição 



           

 

    

          

 

    

          

 

    

                

TOTAL:     

      

________________________                                                 ________________________________ 

Assinatura do aluno 

                                                                             Assinatura e carimbo do responsável da                    

Instituição que acolheu o aluno.          

É OBRIGATÓRIA A ENTREGA DESTA FICHA, ACRESCIDA DE UMA CÓPIA PARA SER PROTOCOLADA 

JUNTO À COORDENAÇÃO DE CURSO 



 


