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Caríssimo estudante,

No sistema EaD/UNITINS, tais práticas se constituem em uma vivência acadêmica supervisionada pela
universidade, por intermédio de vários parceiros. Desta
forma, você poderá contar com a orientação em diferentes instâncias: professores orientadores, tutores a distância, tutores presenciais, coordenadores de pólo e colaboradores externos. Sobretudo, nesta modalidade, exige-se
um novo perfil do estudante adulto e responsável por seu
próprio processo de aprendizagem.
Acreditamos que o estudante da EaD busca seu
sucesso, é proativo, sabe trabalhar de modo independente, desenvolve o pensamento crítico e a capacidade de
refletir sobre seu processo de aprendizagem, a partir de
pesquisas autônomas e dos materiais apresentados pelos
professores orientadores, pelos tutores, pela instituição e
pelos próprios colegas.
Por isso, recomendamos que, antes de iniciar o Estágio, na fase em que se encontra, você faça uma leitura
cuidadosa de todas as informações contidas neste manual e analise-as com seu grupo de estágio. E, no decorrer
do processo, se persistir alguma dúvida, entre em contato
com as instâncias acima mencionadas.
Lembramos que você é o principal ator de seu processo formativo.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

Você que se matriculou no Curso de Letras na modalidade a distância, chegou agora a uma etapa importantíssima que é a realização das práticas de Estágio.

Desejamos-lhe sucesso e conte conosco para apoiálo por meio dos seguintes contatos:
Coordenação do curso: cc.letras@unitins.br;
Interatividade com o tutor a distância: www.unitins.br
(login e senha);
Suporte Técnico: portal@unitins.br
3218-2959 ou 2958;

Telefones:

(63)

Secretaria Acadêmica: sec.academica@unitins.br Telefones (63) 3218-2955 ou 4920.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

1. Introdução e concepção
Conforme a lei 11.788 de 25 de setembro de 2008,
estágio para os cursos de graduação “é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo
de educandos que estejam freqüentando o ensino regular
em instituições de educação superior, [...]”
No curso de Letras conforme o parecer 009/2001,
de 08 de maio de 2001, do Conselho Nacional de Educação, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação de professores da Educação Básica, em nível
superior, também conforme o parecer 28/2001 de 02 de
outubro de 2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, assim como o Projeto Pedagógico do Curso, o estudante começa a vivenciar as situações
práticas da futura profissão no 2º período com a disciplina
Pesquisa na Prática Pedagógica I e no 3º período com Pesquisa na Prática Pedagógica II e o Estágio Supervisionado
do 4º ao 7º período.
As vivencias pelas práticas e os estágios constituem-se momentos em que o estudante poderá relacionar a teoria e a prática por meio de observações, caracterizações, elaboração de projetos, vivências pedagógicas e
procedimentos no universo educacional nas diversas Instituições de Ensino.

2. Objetivos do Estágio Obrigatório
•

•

•
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•

Proporcionar a vivência de práticas pedagógicas,
constitutivas de sua atividade profissional, em diferentes
situações reais do processo ensino-aprendizagem
que possibilitem, considerando a realidade escolar, a
aplicação dos conhecimentos apreendidos.
Oportunizar as condições necessárias para que o
acadêmico reflita sobre o processo teórico-prático do
ensino das línguas, Portuguesa e Espanhola, no ensino
fundamental e médio.
Fundamentar a prática docente por meio de leituras
específicas para o embasamento de conhecimentos.
Repensar a prática educacional vigente, propondo

3.
Agentes
do
Responsabilidades

Processo

e

suas

Coordenador de curso: é o profissional articulador das
ações necessárias à efetivação dos processos de ensino
e de aprendizagem do curso. Sua atuação acampa
diretamente as ações das equipes docentes e discentes.
Engloba também as ações dos demais agentes que
compõem a rede de colaboradores visando à concretização
do Projeto Pedagógico do Curso.
É responsável por:
• elaborar e implementar com a equipe docente o Projeto
Pedagógico do Curso;
• orientar e acompanhar o trabalho dos docentes com
relação ao planejamento e sistematização das teleaulas
e demais atividades de apoio ao estudante;
• acompanhar
a elaboração
dos mecanismos de
avaliação do processo ensino-aprendizagem;
• dar suporte aos acadêmicos, tutores e coordenadores
de pólo, por meio do portal e do E-mail: cc.letras@
unitins.br;
• atuar em sinergia com as coordenações de TV, material
impresso, desenvolvimento de sistemas, dependência,
logística de avaliação e demais setores pertencentes à
Pró-Reitoria de Graduação.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

•

alternativas para a superação dos limites encontrados,
bem como, proporcionar a implementação de inovações
didático-pedagógicas que estimulem mudanças
qualitativas na aprendizagem, contribuindo para a
melhoria do ensino.
Proporcionar aos alunos as condições para uma reflexão
crítica e contextualizada sobre o papel do educador,
da escola e do ensino da Língua e da Literatura.

Professores orientadores de Estágio: são os profissionais que compõem a equipe docente das disciplinas referentes aos diferentes momentos da prática do estágio.
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São responsáveis por:
• prover os conteúdos curriculares em consonância com
as demandas do projeto pedagógico de curso;
• planejar, preparar e ministrar as teleaulas com orientações direcionadas para a cartografia, observações e
regências, bem como elaboração de projetos e a sua
aplicação, no caso da disciplina de Língua Espanhola;
• planejar, elaborar e disponibilizar textos e atividades
para composição do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
• interagir com os estagiários por meio do AVA para
orientá-los em relação às dúvidas e fomentar discussões pertinentes aos fóruns;
• orientar a elaboração dos relatórios descritivos respectivos às disciplinas “Pesquisa na Prática Pedagógica I e II e Estágio Supervisionado I, II, III e IV”, por meio
das teleaulas e do AVA;
• ler e avaliar os relatórios postados pelos grupos de
acadêmicos no AVA;
• planejar e elaborar os mecanismos de avaliação.
Tutores a Distância: são professores lotados na sede da
IES, com formação e especialização na área de atuação e
que, compõem, junto aos professores, e equipe de orientadores de Estágio.
São responsáveis por:
•

acompanhar os estudantes, tirando dúvidas, dando
suporte e orientando-os por meio do AVA;

•

promover espaços de construção coletiva de
conhecimento, dialogando e apoiando os grupos de
estagiários durante todo o semestre;
selecionar material de apoio e sustentação teórica,
junto aos professores, sobre os conteúdos que darão
suporte para uma prática de estágio responsável de
forma eficiente e eficaz;

•
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planejar, elaborar e acompanhar os mecanismos de
avaliação do processo de ensino-aprendizagem.

Tutor Presencial: é o profissional com formação na área
de educação, responsável pela orientação e acompanhamento dos alunos nas telessalas e nas atividades presenciais do Curso de Letras.
É responsável por:
• viabilizar e oferecer todas as condições possíveis à
melhor realização do estágio;
• envidar esforços para que todos os acadêmicos
participem das teleaulas e atividades propostas pelos
professores da disciplina;
• auxiliar os acadêmicos a organizarem os grupos de
estágios, bem como fazer o cadastro no AVA;
• acompanhar o trabalho de postagem e cuidar para que
todos postem os relatórios, no AVA, dentro do prazo
estipulado no calendário acadêmico do estágio;
• acompanhar as atividades do estagiário na escola
campo;
• auxiliar o estagiário, colaborando para dirimir suas
dúvidas, diminuir a insegurança e as ansiedades
quanto ao estágio;
• comunicar à UNITINS, caso haja anormalidades de
desempenho e freqüência do estagiário;
• receber (via protocolo) e arquivar no Pólo de Apoio
Presencial, a via impressa do Relatório digitado no AVA,
após a correção e atribuição de nota pelos professores
orientadores.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

•

Coordenador de Pólo Presencial: é o profissional que
supervisiona as atividades administrativas e pedagógicas
nos pólos presenciais, assessorando, também, o trabalho
dos tutores junto às telessalas.
É responsável por:
• envidar esforços para que todos os alunos do Pólo de
Apoio Presencial se organizem nos grupos de estágios,
cadastrem-se no AVA e efetivamente cumpram as
atividades orientadas pela equipe docente;
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• acompanhar para que todos os grupos participantes do
Pólo Presencial digitem e postem os relatórios, no AVA,
dentro do prazo estipulado no calendário acadêmico
do estágio;
• viabilizar e oferecer todas as condições possíveis a
melhor realização da prática do Estágio;
• acompanhar as atividades do estagiário na escola
campo;
• comunicar a UNITINS, quanto às anormalidades de
desempenho e freqüência do estagiário;
• receber (via protocolo) e arquivar, em pastas individuais,
todos os relatórios após correção e atribuição de notas
pelos professores orientadores.
Estagiário: é o acadêmico matriculado nas disciplinas de
Pesquisa na Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado
do curso de Letras da UNITINS com freqüência regular,
que desenvolve as atividades identificadas com a sua
área de formação geral e específica e que tenha cumprido
todos os pré-requisitos necessários.
É responsável por:
• participar
das
teleaulas
conforme
calendário
acadêmico;
• formar um grupo de estágio ou integrar-se a algum
dos grupos existentes;
• cadastrar, quando moderador, o grupo de estágio no
AVA;
• cumprir o cronograma de atividades das disciplinas
“Pesquisa na Prática Pedagógica I e II e Estágio
Supervisionado I, II, III e IV” dentro dos prazos
estipulados, sob pena de ser reprovado;
• definir, juntamente com os demais componentes do
grupo, a escola-campo em que deverá permanecer,
desde o início (segundo período) até o término do
Estágio (sétimo período), para realizar as atividades
propostas durante o Estágio Obrigatório;
• apresentar a documentação necessária e indispensável
à formalização e consecução das disciplinas “Pesquisa
na Prática Pedagógica I e II e Estágio Supervisionado
I, II, III e IV”, sob a orientação do Tutor Presencial e/ou

4. Carga Horária
A carga horária total de Pesquisa na Prática Pedagógica I
e II é de 400 horas (quatrocentas) e a de Estágio Supervisionado I, II, III e IV é de 800 horas (oitocentas), conforme
o projeto pedagógico do curso e será desenvolvida em
6 períodos, ou seja , do 2º ao 7º período, com freqüência
de 100% .

Disciplina

Período

Teleaulas

Carga Horária
AutoAtiestudo,
vidaTutoria,
des
Fóruns
Came Produpo
ções Acadêmicas

Total
h

Pesquisa na P. Pedagógica I
Pesquisa na P.Pedagógica
II
Estágio Supervisionado I

2º

20

40

140

200

3º

20

40

140

200

4º

20

40

140

200

Estágio Supervisionado II

5º

20

40

140

200

Estágio Supervisionado III
Estágio Supervisionado IV

6º
7º

20
20

40
40

140
140

200
200
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do Coordenador do Pólo de Apoio Presencial;
• cumprir com
responsabilidade a
freqüência, os
horários e os prazos estabelecidos no decorrer das
atividades de estágio;
• observar o conteúdo e a forma dos relatórios e guiar-se
conforme estabelecido no item Estrutura dos Trabalhos,
neste manual, e de acordo com as orientações dos
professores na etapa em que se encontra;
• facilitar o desenvolvimento das atividades para que o
trabalho em grupo obtenha êxito;
• arquivar o relatório impresso e corrigido e os anexos
(planos de aulas, projeto de intervenção, as fichas,
e outros documentos que sirvam de evidência da
sua prática) em uma pasta, entregá-la ao Pólo de
apoio presencial, ao final de cada período do Estágio
Obrigatório,

1.200
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5. Campos de Estágio
1. Instituições Públicas ou Privadas
1.1. Escola campo: deverá ser devidamente autorizada,
para funcionamento, pelos Conselhos Municipais ou
Estaduais de Educação.
1.2. Outras Instituições: casos especiais relacionados
ao Estágio de Língua Espanhola deverão passar
pela Coordenação do Curso para prévia avaliação e
autorização.

6. Etapas para os Estágios
1. Pesquisa na Prática Pedagógica I – 2º período
Esta disciplina é o espaço para você estabelecer seus
primeiros contatos e inserções observacionais no contexto das unidades escolares. Pesquisa e levantamento
de informações, problemáticas e necessidades mediante
construção diagnóstica, subsidiado por fontes documentais impressas, videográficas e digitais.
Atividades: Estudo e Elaboração de relatório do mapeamento da estrutura escolar
2. Pesquisa na Prática Pedagógica II: 3º Período
Neste momento do curso, você fará a observação em regência de sala de aula, em sintonia com professores titulares do Ensino Médio e dos anos finais do Ensino Fundamental nas disciplinas de Língua Portuguesa e ou Língua
Espanhola. O Período de observação é de 20 horas, sendo
10 horas para Ensino Fundamental e 10 horas para o Ensino Médio.
Atividade: Elaboração do Relatório das Observações realizadas.
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Neste período, você assumirá 40 horas de regência em Língua Portuguesa em turmas do Ensino Fundamental. Para planejar suas aulas, você deverá elaborar um
projeto de intervenção, ou seja, um projeto que apresente
estratégias diferenciadas para auxiliar o desenvolvimento
de habilidades que ainda precisam ser trabalhadas com
os alunos da turma observada.
Atividades: Elaboração do Projeto de Intervenção; Planos
de aulas; Regências das aulas; a produção do relatório
descritivo das atividades desenvolvidas para a avaliação
do Estágio e postagem no AVA para avaliação pela Equipe
de Estágio.
4. Estágio Supervisionado II: 5º Período
		
Neste período, você assumirá 40 horas de regência em Língua Espanhola em nível Fundamental. Para
isso, você deverá executar o Projeto apresentado pela
Equipe de Estágio.
Atividades: Execução do projeto, elaboração de um relatório das atividades desenvolvidas e postagem no AVA
para correção pela Equipe de Estágio.
5. Estágio Supervisionado III: 6º Período

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

3. Estágio Supervisionado I: 4º Período

Neste período, você assumirá 40 horas de regência em Língua Portuguesa em turmas do Ensino Médio.
Para planejar suas aulas, você deverá elaborar um projeto
de intervenção, ou seja, um projeto que apresente estratégias diferenciadas para auxiliar o desenvolvimento de
habilidades que ainda precisam ser trabalhadas com os
alunos da turma observada.
Atividades: Elaboração Planos de aulas; Regências das
aulas; a produção do relatório descritivo das atividades
desenvolvidas e postagem no AVA para avaliação pela
Equipe de Estágio.
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6. Estágio Supervisionado IV: 7º Período
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Neste período, você assumirá 40 horas de regência em Língua Espanhola em nível Médio. Para isso, você
deverá executar o Projeto apresentado pela Equipe de Estágio.
Atividades: Execução do projeto, produção do relatório descritivo das atividades desenvolvidas para a avaliação do Estágio e postagem no AVA para avaliação pela
Equipe de Estágio.

7. Detalhamento das atividades
1. O coordenador de Pólo de Apoio Presencial tem uma
tarefa fundamental a ser desempenhada, antes de enviar os estudantes aos campos de estágios. Trata-se
da celebração de convênios. Para isto ele deve entrar
em contato pelo e-mail estagiopublicacoes@unitins.
br para orientações. Deve também retirar o termo
de convênio disponível no portal da UNITINS (www.
unitins.br – UNITINS de A a Z). Esse termo deverá ser
preenchido e assinado em 3 (três) vias: uma arquivada
no Pólo de Apoio Presencial, outra arquivada na Instituição cedente para estágio e a terceira enviada para
a UNITINS.
2. Os estudantes devem formar grupos de 3 (três) a 5
(cinco) componentes para a realização das práticas de
estágio e escolher o aluno moderador. Quem cadastra
o grupo no AVA é o Aluno Moderador que é o líder
escolhido pelo grupo, é ele que tem o poder de alterar,
incluir, excluir seus componentes ou, ainda, alterar a
área de estágio e o nome do grupo até o momento de
envio. Após a solicitação de correção, não será possível fazer quaisquer alterações. Salvo os casos de relatórios devolvidos, pelo professor, para refacção. Depois
da refacção é impossível efetuar quaisquer alterações
na composição dos grupos ou do trabalho. O cadastramento dos grupos no portal é feito por meio de login e
senha individual de cada estudante.

• Termo de Compromisso do Estágio – disponível no
portal da UNITINS (www.unitins.br – UNITINS de A a
Z) deverá ser preenchido individualmente pelo estagiário, assinado e datado pelas partes: Pólo de Apoio
Presencial representante da UNITINS, representante
legal da instituição cedente; estagiário e testemunhas.
O quantitativo de vias a ser preenchido desse termo é
3 (três): uma para arquivo na empresa cedente do estágio, outra para arquivo no Pólo de Apoio Presencial
e uma que deverá ser anexada na versão impressa do
relatório a ser entregue e arquivado no Pólo de Apoio
presencial.
OBS: Todos os demais formulários, abaixo listados e disponíveis nos anexos finais dessas orientações, deverão
ser preenchidos individualmente, assinados e datados
pelo representante legal do Pólo de Apoio Presencial.
Deverão ser impressos em 2 (duas) vias: uma será entregue na empresa cedente do estágio; e a outra via
será anexada na versão impressa do respectivo relatório.
−
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OBS: Cada estudante deverá se cadastrar somente em
um grupo de estágio. O ideal é que o grupo formado
inicialmente trabalhe nas atividades de Pesquisa na
Prática Pedagógica I e II e de Estágio Supervisionado I,
II, III e IV, dando seqüência aos trabalhos e atividades
definidas até o final do curso.
3. Após a celebração do convênio e antes do início das
atividades na Escola Campo, é necessário que cada
estudante providencie o preenchimento e a assinatura dos documentos e formulários que comprovarão o
vínculo com a instituição promotora do estágio.

Carta de Apresentação do Estudante (ANEXO I).

− Termo de Autorização do Estudante (ANEXO II).
− Ficha de Freqüência do Estudante na Instituição Campo (ANEXO
III).
OBS: as fichas acima são válidas para todas as atividades
de Estágio, devendo ser impressa uma a cada período.
− Ficha de Avaliação – Pesquisa na Prática Pedagógica I
(ANEXO IV).
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− Ficha de Avaliação – Pesquisa na Prática Pedagógica II
(ANEXO V).

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

− Ficha de Avaliação - Estágio Supervisionado I (ANEXO
VI).
− Ficha de Avaliação - Estágio Supervisionado II (ANEXO
VII).
− Ficha de Avaliação - Estágio Supervisionado III (ANEXO
VIII).
− Ficha de Avaliação – Estágio Supervisionado IV (ANEXO
IX).
4. De posse dos documentos, os estudantes, em grupos,
devem dar início à realização das atividades, conforme
orientações dos professores nas teleaulas e no AVA, e
de acordo com as especificidades de cada período, já
estabelecidas no item 6 deste manual “Etapas”.
5. Após as atividades no campo de Pesquisa na Prática
Pedagógica e de Estágio, o grupo cuidará da elaboração do trabalho escrito solicitado pelos professores,
para a etapa referente à avaliação A2, a ser postado
no AVA, dentro dos prazos estabelecidos. (Veja a descrição do trabalho a ser redigido para cada etapa, e
respectiva avaliação no item 9 deste documento).
6. Após a postagem, o grupo deve ficar atento à correção
feita pelo professor orientador para proceder a refacção, caso seja solicitada.
7. Por fim, o grupo deve fazer a impressão do trabalho
avaliativo, para, juntamente com os formulários acima relacionados, ser entregue e arquivado no Pólo de
Apoio Presencial.
OBS: Embora todo o trabalho tenha sido realizado em
grupo, cada acadêmico deve imprimir uma cópia, em
que anexará seus formulários, planos de aula e projetos para compor sua pasta individual que será arquivada no Pólo de Apoio Presencial.
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8. Avaliação

− Avaliação A2 – avaliação subjetiva realizada pelos
grupos de estágio sobre a atividade prática desenvolvida no semestre, postada e corrigida no AVA, que,
também, terá o valor máximo de 10 (dez) pontos, conforme diretrizes institucionais de avaliação;
− Avaliação A3 - será feita pelo estudante em data marcada no calendário acadêmico e terá o valor máximo de 10 pontos, conforme diretrizes institucionais de
avaliação. A avaliação A3, em hipótese alguma será
objeto de substituição da avaliação subjetiva (Avaliação A2).

MF =

A1 ou A3 + A2
2

_> 6,0

Para melhor entendimento da composição da nota
da avaliação A2, subjetiva, referente à atividade prática
(relatório), consulte os critérios pré-definidos e quantificados nas estruturas dos trabalhos no item 9 deste manual.
OBS 1: A nota final da A2 somente será atribuída pelos
professores depois do período de refacção a ser efetuada
pelos grupos de estágio, quando for solicitada;
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− Avaliação A1 - será feita pelo estudante em data marcada no calendário acadêmico e terá o valor máximo
de 10 (dez) pontos, conforme diretrizes institucionais
de avaliação;

OBS 2: A oportunidade de refacção da A2 (relatório descritivo) é dada ao grupo que não alcançar nota igual ou
superior a 6,0 (seis), ou seja, o grupo terá a oportunidade
de refazer o relatório seguindo as orientações do professor corretor para atingir a média, assim, a nota máxima
para refacção é 6.0 (seis), a média.
OBS 3: A entrega da versão impressa do trabalho, acompanhado dos formulários, para arquivamento no Pólo de
Apoio Presencial deverá ser realizada após atribuição de
nota final pelo professor orientador.
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OBS 4: Conforme legislação e diretrizes Institucionais, a
disciplina Estágio Supervisionado NÃO oferta dependência desde o quarto período do Curso, ou seja, desde a
disciplina de Estágio Supervisionado I.
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OBS 5: O estudante que não atingir a média 6,0 nas avaliações objetivas A1 e A3, terá uma última oportunidade
avaliativa relacionada ao estágio supervisionado (A4),
aplicada conforme normativa n° 006/2008 e orientações
da Coordenação de logística de avaliação e, ainda, previsão no calendário acadêmico, no início do semestre subseqüente.

9. Estrutura dos Trabalhos
1. Pesquisa na Prática Pedagógica I (2º período):
Relatório da observação realizada em uma instituição escolar.
Deverá conter:
ESTRUTURA

Descrição

Apresentar o objetivo de se
fazer o diagnóstico de uma
instituição escolar, conceituar o
Introdução
Ensino Fundamental te Médio,
no contexto da Educação Básica
caracterizada na LDB.
Fazer a identificação da Escola
ou escolas se for realizado em
duas instituições (nome, segmentos atendidos...);
Mapeamento Descrever os dados (de acordo
da(s) institui- com os itens trabalhados nas teção (ões)
leaulas e no AVA);
Analisar os dados segundo a
fundamentação teórica já construída, refletindo sobre a função
social da instituição escolar.
Apresentar as reflexões finais do
Consideragrupo sobre a função social da
ções finais
Escola de Ensino Fundamental
e Médio.
Listar todas as referências bibliográficas ou webgrafias utiliReferências
zadas para a construção do trabalho, obedecendo às normas da
ABNT.

caracteres

pontuação

1.000 a
2.000

2,5

3.000 a
4.000

1.000 a
2.000

1.000 a
1.500

4,5

2,5

0,5

Deverá conter:
ESTRUTURA

Descrição

carac- pontuteres
ação

Introdução

Apresentar
o
objetivo
da
observação da prática educativa
na formação do futuro docente
da área de Letras( Português/
Espanhol).

1.000 a
2.000

2,5

Descrição e
análise da
prática educativa

Descrever os dados (de acordo com
os itens trabalhados nas teleaulas e
no AVA);
Analisar os dados segundo a fundamentação teórica já construída,
refletindo sobre o papel do professor de Letras
(Português/
Espanhol) na Educação Básica.

3.000 a
4.000

4,5

Considerações finais

Apresentar as reflexões finais do
grupo sobre o papel do professor
de Letras (Português/ Espanhol)
na Educação Básica.

1.000 a
2.000

2,5

Referências

Listar todas as referências bibliográficas e webgrafias utilizadas para a
construção do trabalho, obedecendo às normas da ABNT.

1.000 a
1.500

0,5

Estágio Supervisionado I (4º período): Relatório da Regência em Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino
Fundamental.
Estágio Supervisionado II (5º período): Relatório da Regência em Língua Espanhola nos anos finais do Ensino Fundamental.
Estágio Supervisionado III (6º período): Relatório da
Regência em Língua Portuguesa no Ensino Médio.
Estágio Supervisionado IV (7º período): Relatório da
Regência em Língua Espanhola no Ensino Médio.
Em cada período do Estágio Supervisionado, o aluno elaborará um relatório descritivo que deverá conter:

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

2. Pesquisa na Prática Pedagógica II (3º período):
Relatório da observação da prática docente do
professor dos anos finais de Ensino Fundamental.
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caracteres

pontuação

Constitui a parte que abre o
relatório propriamente dito.
Dever conter as seguintes informações:
a) importância que o estágio
teve para a formação profissional;
b) delimitação do estágio, ou
1ª - Introdução
seja, dizer onde, quando e
em que condições o estágio
foi realizado;
c) identificação da temática,
problema, atividades desenvolvidas e metodologia
utilizada para desenvolver o
estágio.

3.000
(aproximadamente
2 páginas)

1,5

Deve conter as seguintes
informações:
a) métodos
e
técnicas
empregadas
para
a
elaboração de todas as
etapas do trabalho;
b) apresentar procedimentos
realizados como: projetos,
planejamentos das aulas, e
como aconteceu a regência
as aulas;
c) procedimentos de avaliação
dos alunos (como avaliar?)
e de auto-avaliação.

6.000
(aproximadamente
2 páginas)

2,0
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ESTRUTURA

2ª - Abordagem Metodológica

3ª - Fundamentação Teórica e
Análise
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Descrição

Deve conter:
a) teorias que fundamentaram sua
prática pedagógica;
b) participação dos alunos;
c) resultados esperados e alcançados em relação à aprendizagem.
Obs: Recomenda-se a utilização
de no mínimo 03 (três) autores
que dê autoridade ä sua prática
pedagógica.

10.000
(aproximadamente 4
páginas)

4,0

5ª - Referências

3.000
(aproximadamente
1 página)

2,0

Fazer as referências é reunir o
conjunto de dados compostos:
autoria, título, editora, local e
ano de publicação; Consultas
3000
internet: autor, título, sítio, (aproxidata de acesso. A digitação madadeverá ser feita na forma de mente 1
lista em ordem alfabética digi- página)
tada em espaço simples, sem
recuo da margem e, entre uma
e outra, espaço duplo.

0,5

Total
da pontuação

10
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Nesta seção você deverá:
a) descrever sobre a importância do estágio na sua formação;
b) escrever sobre as dificuldades na realização do estágio;
c) apresentar as sugestões e/
4ª - Consideraou recomendações à instições Finais
tuições a partir do trabalho
realizado, ou seja, do seu
estágio;
d) informar se o seu problema
foi respondido. Ou seja, você
vai retomar aqui, o que escreveu na seção resultados
esperados do seu projeto de
estágio.

10. Cuidados com a escrita
Alguns cuidados devem ser observados pelo grupo
de estágio ao digitar, no AVA, a atividade avaliativa (A2)
referente ao trabalho desenvolvido no período, como:
−

objetividade - o caráter objetivo do texto evita
que comentários, frases ou opiniões pessoais sejam
escritos, bem como evita que o texto fique longo
demais com argumentos desnecessários;

−

modéstia e cortesia - os resultados de estudos ou
pesquisas anteriores não devem ser apontados de
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forma a insultar ou desfazer da instituição campo.
A cortesia é importante ao se reportar a diferentes
resultados das pesquisas anteriores;
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−

simplicidade - deve estar presente em qualquer
explicação ou afirmação que deve ser redigida
textualmente de modo a ser facilmente assimilada
pelo leitor;

−

coerência - refere-se ao emprego de citações teóricas
coerentes com a proposição feita e da concatenação
das idéias. Além disso, o grupo deve estar atento para
não afirmar o que negou e vice-versa;

−

ordem lógica - apresentação das idéias de forma
organizada e dentro de uma seqüência lógica.

Outro cuidado que deve ser tomado refere-se ao
plágio. A Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 garante
ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra
que criou. Traz em seu bojo o que é permitido e proibido
a título de reprodução e quais as sanções civis a serem
aplicadas aos infratores. Outra legislação que protege o
autor do texto é a Lei n° 10.695/2003 que altera e acresce
parágrafo ao art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal.
(...)
Art. 184 - Violar direitos de autor e os que
lhe são conexos:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.
§ 1o Se a violação consistir em reprodução
total ou parcial, com intuito de lucro direto
ou indireto, por qualquer meio ou processo,
de obra intelectual, interpretação, execução
ou fonograma, sem autorização expressa do
autor, do artista intérprete ou executante,
do produtor, conforme o caso, ou de quem
os represente:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, e multa.
§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem,
com o intuito de lucro direto ou indireto,
distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual
ou fonograma reproduzido com violação do

Assim, repudiamos quaisquer indícios de direitos
autorais violados, famoso plágio. Textos com esta prática
ou vício serão automaticamente desconsiderados e reprovados.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original
ou cópia de obra intelectual ou fonograma,
sem a expressa autorização dos titulares
dos direitos ou de quem os represente.
§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica,
satélite, ondas ou qualquer outro sistema
que permita ao usuário realizar a seleção
da obra ou produção para recebê-la em um
tempo e lugar previamente determinados
por quem formula a demanda, com intuito
de lucro, direto ou indireto, sem autorização
expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor
de fonograma, ou de quem os represente:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, e multa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Agora você, que já fez a leitura de todo o Manual

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

de Orientações para a Pesquisa na Prática Pedagógica e o
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Estágio Supervisionado, tem uma compreensão geral de
todas as etapas a serem percorridas durante cada período
do curso.
		

Fique atento para a organização dos horários de

estudos, já que a disciplina e a autonomia do grupo são
fundamentais para o sucesso das atividades práticas.
		

Lembre-se de que você não está sozinho! A nossa

equipe está a sua disposição no sítio www.unitins.br , em
que você tem acesso ao AVA após efetuar login.
Bom Estágio e Sucesso!
Equipe de Estágio

ANEXOS

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDANTE
_________________,___ de _________ de ___.
Senhor (a) Diretor (a):
O Curso de LETRAS – UNITINS – 2007 apresenta a
Vossa Senhoria o estudante _______________, que tem interesse em cumprir suas atividades práticas junto a essa
Instituição de Ensino, as quais compreendem:
− 40 horas para observação global em instituições de
Educação Básica (2º período);
− 40 horas para observação da prática educativa na
Educação Básica (3º período);
− 40 horas para observação da prática docente no ensino de Língua Portuguesa para os Anos Finais do Ensino Fundamental (4º período);
− 40 horas para regência no ensino de Língua Espanhola
para os Anos Finais do Ensino Fundamental (5° período);
− 40 horas para regência da prática docente no ensino
de Língua Portuguesa para o Ensino Médio (6º período);
− 40 horas para regência no ensino de Língua Espanhola
para o Ensino Médio (7° período).
O estudante compromete-se a cumprir as normas
constantes dessa Instituição durante o período de efetivação das atividades.
Sem mais, colocamo-nos à disposição de V Sª. para
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Profa. Ms Kyldes Batista Vicente
Coordenadora do Curso de Letras
UNITINS
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ANEXO I

31

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

ANEXO II

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
______________________, ______ de____________ de ______.

Autorizamos o estudante ________________________, regularmente matriculado (a) no curso de LETRAS - Português/
Espanhol – UNITINS – 2007 , a realizar todas as atividades
práticas descritas na carta de apresentação, em nossa
Instituição.

___________________________________________________
AUTORIDADE INSTITUCIONAL COM CARIMBO
(Direção ou Coordenação Pedagógica)

NOME DA INSTITUIÇÃO_______________________________
ENDEREÇO_____________________________________________
BAIRRO _________________________ CEP _________________
CIDADE_____________ESTADO_____TELEFONE __________
E-MAIL/URL ____________________________________________

32

CARIMBO DA INSTITUIÇÃO

FICHA DE FREQÜÊNCIA NA INSTITUIÇÃO-CAMPO
Nome do estudante : __________________ Login: __________
Telessala: ______________Cidade: _________ Estado: _______
Disciplina: ____________Período: ____ Ano/semestre: _____
Instituição-Campo: _____________________________________
Endereço da Instituição:_________________________________
Telefone:_________ Cidade: ________________ Estado: ______
Data

Nº. h/aula

Discriminação das atividades
realizadas

Assinatura

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

ANEXO III (uma por período)

Nº. total de horas: _____________________________________
_________________________________________
Direção / Coordenação Pedagógica

Carimbo da Instituição
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ANEXO IV

FICHA DE AVALIAÇÃO NA ESCOLA-CAMPO (Pesquisa na Prática Pedagógica I)
Nome do estudante:______________________ Login: ________
Período: 2º - Ano/semestre: _____________ Telessala: _____
Cidade: _____________________
Escola-campo: __________________________________________
Endereço da Escola:_____________________________________
Telefones:____________ Cidade: _______________Estado: ___
Profissional responsável na instituição escolar: __________
Aspectos a observar e avaliar

MB

B

R

I

Apresenta assiduidade, pontualidade e responsabilidade.
Demonstra cuidado e zelo nas relações interpessoais.
Apresenta postura adequada ao Ambiente Escolar.
Demonstra interesse pelo conhecimento de temas
pertinentes à educação.
Demonstra capacidade de observar e prever fatos e
situações no cotidiano escolar.
MB: muito bom B: bom R: regular I: insuficiente

Comentários:____________________________________________
_____________________________
____________, ____ de ________________________ de ________
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_______________________________________________________
Direção / Coordenação Pedagógica/carimbo da Escola
_______________________________________________________
Coordenação do Pólo de Apoio Presencial
_______________________________________________________
Estudante

FICHA DE AVALIAÇÃO NA ESCOLA-CAMPO (Pesquisa na Prática Pedagógica II)
Nome do estudante:______________________ Login: _______
Período: 3º - Ano/semestre: __________ Telessala: _______
Cidade: ________________
Escola-campo: __________________________________________
Endereço da Escola:_____________________________________
Telefones:______________ Cidade: ____________Estado: ____
Profissional responsável na instituição escolar: __________
Aspectos a observar e avaliar

MB

B

R

I

Apresenta assiduidade, pontualidade e responsabilidade.
Demonstra cuidado e zelo nas relações interpessoais.
Apresenta postura adequada ao ambiente de sala de
aula.
Demonstra interesse pelo conhecimento da prática
educativa para a Educação Básica.
Demonstra capacidade de observar fatos e situações
que necessitem da intervenção docente para a aprendizagem dos alunos.
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ANEXO V

MB: muito bom B: bom R: regular I: insuficiente
Comentários:____________________________________________
______________________________________
______________, ______ de _________________ de ______.
____________________________________________________
Direção / Coordenação Pedagógica/carimbo da Escola
____________________________________________________
Coordenação do Pólo de Apoio Presencial
____________________________________________________
Estudante

35

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

ANEXO VI

FICHA DE AVALIAÇÃO NA ESCOLA-CAMPO (Estágio
Supervisionado I)
Nome do estudante:______________________ Login: ________
Período: 4º - Ano/semestre: _____________ Telessala: _____
Cidade: _____________________
Escola-campo: __________________________________________
Endereço da Escola:_____________________________________
Telefones:____________ Cidade: _______________Estado: ___
Profissional responsável na instituição escolar: __________

MB: muito bom B: bom R: regular I: insuficiente

Comentários:____________________________________________
_____________________________
____________, ____ de ________________________ de ________
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_______________________________________________________
Direção / Coordenação Pedagógica/carimbo da Escola
_______________________________________________________
Coordenação do Pólo de Apoio Presencial
_______________________________________________________
Estudante

FICHA DE AVALIAÇÃO NA ESCOLA-CAMPO (Estágio
Supervisionado II)
Nome do estudante:______________________ Login: ________
Período: 5º - Ano/semestre: _____________ Telessala: _____
Cidade: _____________________
Escola-campo: __________________________________________
Endereço da Escola:_____________________________________
Telefones:____________ Cidade: _______________Estado: ___
Profissional responsável na instituição escolar: __________

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS

ANEXO VII

MB: muito bom B: bom R: regular I: insuficiente

Comentários:____________________________________________
_____________________________
____________, ____ de ________________________ de ________
_______________________________________________________
Direção / Coordenação Pedagógica/carimbo da Escola
_______________________________________________________
Coordenação do Pólo de Apoio Presencial
_______________________________________________________
Estudante
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ANEXO VIII

FICHA DE AVALIAÇÃO NA INSTITUIÇÃO CAMPO (Estágio Supervisionado III)
Nome do estudante:______________________ Login: ________
Período: 6º - Ano/semestre: _____________ Telessala: _____
Cidade: _____________________
Escola-campo: __________________________________________
Endereço da Escola:_____________________________________
Telefones:____________ Cidade: _______________Estado: ___
Profissional responsável na instituição escolar: __________

MB: muito bom B: bom R: regular I: insuficiente

Comentários:____________________________________________
_____________________________
____________, ____ de ________________________ de ________
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_______________________________________________________
Direção / Coordenação Pedagógica/carimbo da Escola
_______________________________________________________
Coordenação do Pólo de Apoio Presencial
_______________________________________________________
Estudante

FICHA DE AVALIAÇÃO NA ESCOLA-CAMPO (Estágio
Supervisionado IV)
Nome do estudante:______________________ Login: ________
Período: 7º - Ano/semestre: _____________ Telessala: _____
Cidade: _____________________
Escola-campo: __________________________________________
Endereço da Escola:_____________________________________
Telefones:____________ Cidade: _______________Estado: ___
Profissional responsável na instituição escolar: __________
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ANEXO IX

MB: muito bom B: bom R: regular I: insuficiente

Comentários:____________________________________________
_____________________________
____________, ____ de ________________________ de ________
_______________________________________________________
Direção / Coordenação Pedagógica/carimbo da Escola
_______________________________________________________
Coordenação do Pólo de Apoio Presencial
_______________________________________________________
Estudante
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