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NORMATIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS DO 

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS LICENCIATURA 

 

 

 

O estágio é ato educativo exercido no ambiente de trabalho visando à formação 

profissional através da articulação entre teoria e prática. Trata-se de um importante 

momento no itinerário de formação do aluno através do qual são adquiridas e 

exercitadas competências profissionais e aplicados os conhecimentos curriculares.  

O devido cumprimento dessa função depende de compromisso firmado entre a 

instituição de ensino, o aluno e a instituição concedente, o que implica o adequado 

planejamento, acompanhamento, execução e avaliação das atividades de estágio em co-

responsabilidade entre as partes envolvidas. Esse compromisso é formalizado e 

operacionalizado através de “Termo de Compromisso de Estágio”, regido segundo a Lei 

nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e pelas Normas nº 03 e 04/2009 do Conselho 

Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (COCEPE) da Universidade Federal de 

Pelotas. 

As atividades de estágio distinguem-se em obrigatórias e não obrigatórias. O 

estágio obrigatório é aquele previsto na carga horária curricular mínima do curso, 

consistindo em pré-requisito essencial para a obtenção do diploma. O estágio não 

obrigatório é opcional, excedendo à carga horária curricular mínima do curso e 

dispensável para a obtenção do diploma.  

As atividades de estágio serão acompanhadas e avaliadas pelo Colegiado do 

Curso de Ciências Sociais e por uma Comissão de Estágio a ser especialmente 

constituída para este fim, segundo os princípios pedagógicos enunciados neste projeto e 

segundo as finalidades, objetivos, etapas e atividades a seguir especificados. 

 

 

DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

O Estágio Curricular Obrigatório constitui-se de um conjunto de atividades 

voltadas para a aprendizagem da profissão docente, através da participação em situações 

reais de trabalho. O Estágio constitui-se no momento de aprofundamento sobre os 

conteúdos e práticas de ensino das Ciências Sociais no ensino médio. Tem como 

finalidades: 

I- a formação do professor para o ensino médio; 

II- a articulação do conhecimento das ciências sociais; 

III- a instrumentalização do acadêmico para a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

no cotidiano acadêmico e na prática de ensino; 

IV- vinculação entre conhecimentos teóricos e da realidade educacional e social. 

 

O objetivo geral do Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Ciências 

Sociais - habilitação Licenciatura é oportunizar ao estudante experiências de educação 

no ensino médio através: 

I- da aplicação de conhecimentos; 

II- do desenvolvimento de habilidades necessárias à prática educativa e profissional; 

Dos objetivos específicos: 

I- identificação da realidade educacional dos campos de estágio; 
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II- planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem nas Ciências 

Sociais; 

III- apropriação e criação de metodologias de ensino de sociologia adequadas ao ensino 

médio 

IV- reflexão e pesquisa acerca do ensino de sociologia nas escolas. 

 A carga horária total do Estágio Supervisionado prevista no Projeto 

Pedagógico é de 408 horas distribuídas nas seguintes disciplinas: 

- no 6º semestre - Estágio I - 7 h/a – pré-estágio. 

- no 7º semestre - Estágio II - 9 h/a – estágio em sala de aula. 

- no 8º semestre - Estágio III - 8 h/a – pós-estágio. 

O estágio acadêmico deve cumprir etapas que consistem num processo de 

aprendizagem, desenvolvendo atividades a seguir relacionadas: 

- observação da estrutura, funcionamento, recursos, estudantes e profissionais da escola 

na qual realiza o estágio; 

- observação da atuação didática e pedagógica do professor regente da classe em que 

está estagiando; 

- participação das aulas, atuando em atividades de ensino sugeridas e/ou autorizadas 

pelo professor regente da classe; 

- regência de classe, ministrando aulas na classe em que está estagiando; 

 Nas disciplinas de Estágio, o estudante deve: 

- acompanhar uma turma durante o semestre letivo; 

- desenvolver atividades exigidas pela escola e pelo professor responsável pela turma; 

- ministrar aulas durante o ano, elaborando materiais didáticos; 

- desenvolver trabalhos e avaliações, de acordo com as condições da escola e 

concordância do professor da turma; 

- analisar livros didáticos de Sociologia; 

- analisar os problemas apresentados pelos discentes; 

- elaborar materiais didáticos diversos, texto didático, propostas e instrumentos de 

avaliação, recursos audiovisuais, planos de aula, programas, entre outros; 

- participar diretamente no desenvolvimento dos conteúdos e regência em salas de aula, 

nas escolas; 

O Estágio Curricular Obrigatório será desenvolvido em escolas da rede estadual, 

municipal, particular e federal de ensino, que tenham em seus currículos a disciplina de 

Sociologia. 

Os alunos estagiários serão orientados e avaliados tanto pelos professores 

regentes das disciplinas de Estágio como por professor orientador especialmente 

designado para este fim pela Comissão de Estágio ou pelo Colegiado do Curso. Os 

critérios de avaliação dos estágios devem estar baseados nos princípios pedagógicos 

gerais enunciados neste projeto e nos objetivos e atividades acima previstos. 

 

 

DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

As atividades de estágio não obrigatório devem estar articuladas com as linhas 

de pesquisa do Curso de Ciências Sociais. Deverão ser acompanhadas por professor 

orientador, vinculado ao Curso, e por um supervisor indicado pela instituição 

concedente.  

A proposta de estágio não obrigatório deverá ser elaborada e encaminhada por 

iniciativa do aluno ao Colegiado do Curso de Ciências Sociais através de um Projeto de 

Estágio previamente negociado entre as partes e aprovado por um professor orientador. 
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O Projeto de Estágio deve ser apreciado e aprovado pelo Colegiado do Curso antes do 

início do período de vigência do estágio. 

No Projeto de Estágio deverá constar a instituição onde o estágio será realizado, 

o supervisor responsável indicado pela instituição concedente, o período de realização 

do estágio, além de objetivos, justificativa, linha de pesquisa a que se vincula, plano de 

atividades detalhado e cronograma de trabalho. Deverão ser especificadas, ainda, as 

condições nas quais se realizará o acompanhamento, a orientação e a avaliação do 

estágio, bem como a apresentação regular de relatórios. 

O relatório de estágio, apresentado com periodicidade máxima de seis meses, 

deverá ser entregue na forma de relatório de pesquisa - com introdução, 

desenvolvimento e conclusões - devendo conter a descrição das atividades e 

observações realizadas durante o estágio e sua articulação, de forma crítica, com a 

pesquisa e a teoria social. 

Ao professor orientador do estágio caberá acompanhar e avaliar o aluno ao 

longo de todo o processo de estágio, conhecendo o local e as condições de trabalho do 

estagiário e zelando pelo cumprimento do plano de atividades e cronograma de trabalho. 

Todos os estágios em andamento deverão se adaptar a estas normas. 
 


