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RESOLUÇÃO Nº 44, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE GEOGRAFIA DO CÂMPUS DO
PANTANAL da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, resolve:

 

1. Manifestar-se favoravelmente à aprovação do Regulamento do Estágio
Obrigatório  do Curso de Geografia – Licenciatura do Câmpus do Pantanal, conforme lista
anexa.

2. Esta Resolução entra em vigor a par�r do período le�vo de 2019.1.

 

 

 

ELISA PINHEIRO DE FREITAS 
PRESIDENTE
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ANEXO A RESOLUÇÃO Nº 44, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE GEOGRAFIA DO CÂMPUS DO
PANTANAL /UFMS

 

TÍTULO I

DA NATUREZA, DOS FINS E OBJETIVOS

 

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E DOS FINS

 

Art. 1 ° - Considera-se como Estágio Obrigatório, as a�vidades de aprendizagem
social, profissional e cultural, proporcionados ao estudante pela par�cipação em situações
reais de vida e junto às pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a responsabilidade
e coordenação do Campus do Pantanal / UFMS.

Art. 2° - Para que uma a�vidade seja considerada Estágio Obrigatório no
Campus do Pantanal, deverá:

a) constar da programação didá�co-pedagógica do Curso;

b) ter carga horária, duração e jornada a serem cumpridas pelo estudante,
nunca inferiores a 400 (quatrocentas) horas;

c) preencher condições imprescindíveis para definição e caracterização dos
campos de estágios curriculares;

d) ter uma sistemá�ca de organização, orientação, supervisão e avaliação de
estágio curricular;

e) ter caráter de aperfeiçoamento profissional, de modo que as a�vidades
desenvolvidas pelo estudante estejam relacionadas com o Curso de Geografia/Campus do
Pantanal.

Art. 3° - O Estágio, independentemente do aspecto profissionalizante, direto e
específico, poderá assumir a forma de a�vidades de extensão, mediante a par�cipação do
estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social.

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

 

Art. 4° - São obje�vos do Estágio Obrigatório:

a) Integrar a teoria a prá�ca através de vivência de experiências o mais próximo
possível de situações reais;

b) propiciar a avaliação do trabalho acadêmico desenvolvido.

CAPÍTULO III

Da forma de sua realização 30/10/2018
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Art. 5° - O Estágio Obrigatório pode ser entendido como procedimento
didá�co-pedagógico e ainda sob a forma de extensão.

Art. 6° - O Estágio, como forma de procedimento didá�co-pedagógico, se
cons�tui em instrumento de integração em termos de (1) treinamento prá�co, (2) de
aperfeiçoamento técnico, cultural e cien�fico e (3) relacionamento humano.

Parágrafo Único - Como procedimento didá�co-pedagógico é fixado (1) de
acordo com o plano didá�co e/ou (ensino) do curso, segundo (2) exigências da profissão e (3)
os recursos de que disponha a realizada de aplicação.

Art. 7° -O Estágio como a�vidade de extensão assume a forma de a�vidades
em que o estudante par�cipa de empreendimentos ou projetos de interesse social.

Parágrafo Único - Como a�vidade de extensão, o estágio propiciará ao
estudante par�cipação em situações de trabalhos reais de vida e do meio e é realizado sob
forma de ação comunitária.

Art. 8° -O Estágio terá as seguintes caracterís�cas especiais:

a) Ser reconhecido pela UFMS que par�cipará do seu planejamento e
desenvolvimento, especialmente nas etapas de supervisão e avaliação;

b) ter caráter de complementação educacional, de modo que as a�vidades
desenvolvidas pelos estudantes na escola ou comunidade estejam relacionadas com o seu
curso;

c) ser supervisionado didá�co-pedagógico e profissionalmente pela COES;

d) contar com uma etapa de avaliação que contenha o desempenho do
estagiário e os conceitos finais, com apresentação de relatório final por parte dos estagiários
e professores.

CAPÍTULO IV

Das áreas em que será desenvolvido

Art. 9° -Os Estágios Curriculares do Curso de Licenciatura em Geografia do
Campus do Pantanal cons�tuem-se na expressão das disciplinas de Estágio I, II, III e IV.

Art. 10 - Os estágios de licenciatura sob a forma de Prá�ca de Ensino e Estágio
Obrigatório possibilitarão a complementação prá�ca da etapa escolar em termos de:

 a) aplicação de conhecimentos;

b) contatos com a�vidades próprias da profissão para a qual o aluno vem se
habilitando;

c) oportunidade para o estudante testar suas habilidades técnicas
(competências); e

d) aumentar as informações sobre as condições de vida da comunidade.

Art. 11 - O estágio Obrigatório possibilitará ao estudante a capacitação para o
Exercício do Magistério nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, de acordo com a
respec�va didá�ca, metodologia e prá�ca estudada no curso de Geografia, Licenciatura do
Campus do Pantanal.

 

TÍTULO II

 

DA ORGANIZAÇÃO
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CAPÍTULO I

 

DA REALIZAÇÃO E DURAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

 

Art. 12 - As a�vidades do Estágio Obrigatório devem ser programadas de modo
a atender o período estabelecido para a realização e carga horária mínima de sua duração.

Art. 13 - As a�vidades devem ser desenvolvidas em situação real, de
preferência na escola ou órgão da comunidade correlata (Secretaria ou Departamento de
Educação).

Art. 14 - Durante a realização do estágio poderão ser realizados trabalhos
escolares, em número fixado pelas normas legais (1/4 da carga horária total da disciplina) e
no plano de ensino do professor da disciplina e da COES, constando de testes, arguições,
seminários, etc., para obtenção do conceito final: aprovação ou reprovação.

Anexo à Resolução nº 55/2011, Coeg, do Projeto Pedagógico do Curso de
Geografia-Licenciatura-CPAN

Art. 15 - Ao final do estágio supervisionado ou curricular exigir-se-á do aluno:

a) ter alcançado frequência mínima de 75% da carga horária estabelecida pelo
estágio;

 b) o conceito Excelente, Bom ou Regular.

Art. 16 - As a�vidades prá�cas do Estágio Obrigatório, que devem ser de 400
(quatrocentos) horas, das quais um total de 272 (duzentos e setenta e dois) horas das
disciplinas de Estágio Obrigatório I e II, serão desenvolvidas nas salas de aula ou nos
departamentos administra�vos ou técnico-pedagógicos da escola.

CAPÍTULO II

Das Etapas do Estágio Obrigatório

Art. 17 - O Estágio Obrigatório abrangerá as seguintes etapas: Planejamento,
Encaminhamento, desenvolvimento, Supervisão e Avaliação.

Art. 18 - No planejamento deve constar as a�vidades a serem desenvolvidas e
os procedimentos a serem alcançados pelo estudante de acordo com a caracterís�cas do
curso.

Parágrafo Único - O planejamento definirá as responsabilidades de todos os
par�cipantes, o cronograma de execução e os documentos que devem fazer parte dos
trabalhos de avaliação e controle (fichas e formulários).

 

Art. 19 - O encaminhamento do aluno estagiário à Escola ou órgão da
comunidade é de responsabilidade da COES, que deve orientá-la e cuidar para que a
documentação necessária e referente ao Estágio Supervisionado esteja em ordem.

Art. 20 - A supervisão deve ser feita observando os aspectos didá�cos e
profissionais:

a) didá�co - realizado pelos professores de Prá�ca de Ensino em Geografia do
Ensino Médio e do EJA e COES;

 b) profissional - nos Estágios Supervisionados nas habilitações que orientarão
as a�vidades do aluno como futuros profissionais feita pelo Professor de Estágio Obrigatório e
COES.
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Parágrafo Único - As tarefas de supervisão e orientação serão executados
através de processos e métodos estabelecidos pelo Professor das disciplinas de Estágio
Obrigatório I e II, formas de observações, encontros, reuniões, relatórios, seminários e outros.

Art. 21 - A avaliação abrangerá dois aspectos:

1) avaliação do desempenho do estagiário; e

2) desenvolvimento global do estágio supervisionado.

Art. 22 - A avaliação tem como obje�vo determinar o aproveitamento e o
rendimento do trabalho do estagiário, do ponto de vista profissional e disciplinar e do ponto
de vista didá�co.

a) a avaliação profissional e disciplinar constará no relatório do professor das
disciplinas de Estágio Obrigatório I e II;

b) a avaliação didá�ca deve ser baseada em critérios e normas, tendo como
obje�vo primordial verificar as a�vidades didá�co¬pedagógica do estudante durante o
Estágio.

Parágrafo Único - O relatório realizado pelos estudantes, bem como as
observações e relatórios de regências de aulas feitas pelo Professor das disciplinas de Estágio
Obrigatório I e II e/ou COES serão subsídios para avaliação final do aluno.

CAPÍTULO III

Do Controle

Art. 23 - Para efeito de controle serão usadas fichas e formulários dos
estagiários que deverão conter o visto do Professor das disciplinas de Estágio Obrigatório I, II,
III e IV, da escola ou do órgão da comunidade onde será realizado o estágio. O controle do
estagiário será feito por fichas que constarão o nome da escola, da série e o horário que será
desenvolvido o estágio.

 

 

 

TÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS E RESPONSÁVEIS PELO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

CAPÍTULO I

DOS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

 

Art. 24 - O estágio supervisionado terá a responsabilidade e par�cipação do
Campus do Pantanal, COES, Professor das disciplinas de Estágio Obrigatório I e II, Estagiário e
Escola ou órgão da comunidade que administrarão, supervisionarão, executarão e farão o
controle das a�vidades.

Art. 25 - Ao Campus do Pantanal compete tornar o Estágio Obrigatório
a�vidade curricular, de acordo com a legislação referente ao curso.

Art. 26 - A COES tem por obje�vo planejar, coordenar e avaliar o Estágio
Obrigatório conforme o regulamento aprovado pelo Conselho de Campus e, ainda, par�cipar
das a�vidades de supervisão e controle do Estágio.

Art. 27 - Ao Professor das disciplinas de Estágio Supervisionado I e II (supervisor
de estágio) compete elaborar o Plano de Ensino das disciplinas de Estágio Obrigatório I e II
para aprovação da COES e do coordenador de curso, colaborar com a COES na Supervisão
Didá�ca e Profissional das a�vidades do educando, ou seja, do estudante. 30/10/2018
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Art. 28 - Ao estagiário compete:

a) obedecer ao roteiro das a�vidades a serem desenvolvidas;

b) cumprir a programação estabelecida;

c) elaborar relatórios conforme as normas;

d) alcançar frequência mínima de 75% da carga horária;

e) alcançar conceito final aprovação.

Art. 29 - A escola ou órgão da comunidade deve observar os seguintes itens:

a) o roteiro das atribuições programadas para o estágio;

b) a indicação do professor do Campus do Pantanal para supervisionar o
estágio; c) a indicação de um professor para acompanhar as a�vidades do Estágio
Supervisionado; d) a possibilidade de o estudante ter acesso às salas de aula e dependências
da escola (acompanhados dos seus professores responsáveis) com mais habilidade para
melhor desempenho das a�vidades didá�cas e profissionais em situações reais de trabalho;
e) assinar as fichas e formulários de controle do estágio.

 

CAPÍTULO IV

DOS COMPONENTES DA COES

 

Art. 30 - A COES será formada por:

a) representantes das áreas envolvidas em número a ser definido pelo
Conselho de Campus, ouvido o coordenador do Curso e chefe do Departamento envolvido, de
acordo com as peculiaridades do curso;

b) coordenador do curso; Anexo à Resolução nº 55/2011, Coeg, do Projeto
Pedagógico do Curso de Geografia-Licenciatura-CPAN

c) representantes discentes em número equivalente a 1/5 do total de membros
da comissão.

Parágrafo 1 ° - A COES elegerá entre seus membros do Campus, um
coordenador cuja designação deverá ser feita através de Resolução do Conselho de Campus.

Parágrafo 2° - São atribuições do coordenador da COES:

a) coordenar as a�vidades dos elementos envolvidos na execução do Estágio
Obrigatório;

b) solicitar à Direção do Campus os recursos materiais necessários à execução
do Estágio Supervisionado;

c) coordenar a elaboração do relatório das a�vidades desenvolvidas e, após
submetê-lo à apreciação da COES, encaminhá-lo ao Conselho de Campus;

d) propor á Direção do Campus, consultada a COES, convênios que facilitem o
desenvolvimento das a�vidades do estágio Obrigatório, ou a sua denúncia;

e) convocar e coordenar as reuniões da Comissão do Estágio Obrigatório;

f) convocar os professores supervisores sempre que necessário ou mediante a
solicitação de um ou mais supervisores;

g) providenciar o transporte dos supervisores para os locais de estágio.

CAPÍTULO V 30/10/2018

N° 6908
Pg. 126



29/10/2018 SEI/UFMS - 0848755 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1039228&infra_sistem… 7/11

Das competências

Art. 34 - À Comissão de Estágio Obrigatório compete:

a) manter o cadastro das Escolas ou órgãos da comunidade receptoras dos
estagiários;

b) verificar as condições de execução das a�vidades de estágios nas escolas
receptoras;

c) relacionar alunos inscritos para estágio;

d) designar os professores supervisores para acompanhar o estagiário na
execução do seu plano de estágio;

e) encaminhar o aluno para o estágio;

f) homologar o plano de estágio aprovado pelos professores;

g) encaminhar à Secretaria Acadêmica do Campus a relação dos conceitos
“aprovação” ou “reprovação” conferidos pelos supervisores para o devido registro;

h) elaborar o plano global de estágio;

i) promover reuniões com os alunos, professores, supervisores, técnicos da
escola para avaliação, controle e revisão da sistemá�ca de estágio.

TÍTULO IV

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO

CAPÍTULO I

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

 

Art. 35 - A avaliação do Estágio Obrigatório para o Curso de Geografia do
Campus do Pantanal obedecerá a critérios que atendam a natureza do curso de acordo com a
legislação de Ensino Superior que disciplina a matéria.

Parágrafo Único - A avaliação obedecerá aos seguintes critérios:

a) a avaliação referente aos conteúdos ministrados em sala de aula e do estágio
Obrigatório será feita pelo sistema de avaliação segundo Resolução n° 082/93¬ COEPE.

b) a avaliação das a�vidades do estágio realizado pelo estudante em situação
real será desempenho do aluno e no relatório que o mesmo apresentará ao professor e
supervisor do estágio.

Art. 36 - A definição do número e das modalidades de trabalhos escolares
tendo como base os obje�vos do curso e das disciplinas de Estágio Obrigatório I, II, III e IV
estará nos Planos de Ensino, que deverá ser previamente aprovados pela COES.

 

CAPÍTULO II

CRITÉRIOS QUANTITATIVOS

 

Art. 37 - O aproveitamento do aluno no estágio será expresso em conceitos
fornecidos pelo professor da disciplina e professor supervisor.

Art. 38 - Ao final do Estágio Obrigatório Curricular exigir-se-á do aluno:

a) ter alcançado a frequência mínima de 75% da carga horária estabelecida
para o estágio;

b) o conceito Excelente, Bom ou Regular.
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CAPÍTULO III

CRITÉRIOS QUALITATIVOS

 

Art. 39 - Ao final do estágio o aluno apresentará relatório em três vias para o
professor do Estágio.

Parágrafo Único - Deve-se ainda levar em consideração as observações com a
finalidade de apontar falhas, porventura, ocorridas e possibilitará o aproveitamento con�nuo
do estágio supervisionado.

 

TÍTULO V

DOS CONCEITOS INDICATIVOS

 

Art. 40 - A avaliação do estágio Obrigatório, atendendo Título IV, Capítulos I, II e
III, deste regimento, serão lançados atendendo os seguintes conceitos:

Escala de valores Conceito Conceito Final Nota Equivalente
A Excelente Aprovação 9,0-10,0
B Bom Aprovação 7,5-8,9
C Regular Aprovação 7,0-7,4
D Insuficiente Reprovação 4,0-6,9
E Fraco Reprovação 2,0-4,0
F Péssimo Reprovação 1,0-1,9

 

TÍTULO VI

CONSIDERAÇÕES GERAIS

 

Art. 41 - A a�vidade estágio, como a�vidade curricular e acadêmica, deve ter
sua filosofia estabelecida pelo Campus do Pantanal/ UFMS e deve ser colocado no realismo e
nas peculiaridades de MS onde os futuros profissionais irão exercer suas a�vidades.

Art. 42 - A realização do estágio Obrigatório curricular por parte do estudante
não acarretará vínculo emprega�cio de qualquer natureza.

Art. 43 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Campus
observadas as normas e regulamentos da UFMS e as disposições legais vigentes.
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APÊNDICE A

 

 

PRATICA DE ENSINO

 

FICHA DE REGÊNCIA

 

ESCOLA: _______________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________

ALUNO (A): _____________________________________________________

TELEFONES:____________________________________________________

PROF. RESP: ___________________________________________________.

TURNO: __________________

 

Aula Horário Seg. Terç. Quart. Quint. Sext.
1ª       
2ª       
3ª       
4ª       
5ª       

 

TURNO:________________

 

Aula Horário Seg. Terç. Quart. Quint. Sext.
1ª       
2ª       
3ª       
4ª       
5ª       
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FICHA DO PROFESSOR COLABORADOR

 

Ins�tuição:____________________________________________________________

Professor coordenador:
__________________________________________________

Professor
colaborador____________________________________________________

Acadêmico_____________________________________________________________

 

Nº ord. Critérios de avaliação Avaliação
01 Assiduidade (   ) Excelente  (  ) bom  (  ) regular  (  ) insuficiente
02 Colaboração (   ) Excelente  (  ) bom  (  ) regular  (  ) insuficiente
03 Planejamento (   ) Excelente  (  ) bom  (  ) regular  (  ) insuficiente
04 Regência (   ) Excelente  (  ) bom  (  ) regular  (  ) insuficiente
05 Comportamento (   ) Excelente  (  ) bom  (  ) regular  (  ) insuficiente

 

Freqüência

Data Rubrica Data Rubrica Data Rubrica Data Rubrica
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

Documento assinado eletronicamente por Elisa Pinheiro de Freitas, Coordenador(a)
de Curso de Graduação, em 29/10/2018, às 16:17, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php? 30/10/2018
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0848755 e o código CRC 9FCBA50C.

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA - LICENCIATURA 
Av. Rio Branco, 1270 

Fone:  

CEP 79304-020 - Corumbá - MS

Referência: Processo nº 23449.001601/2018-11 SEI nº 0848755
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