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INTRODUÇÃO 

 

Os Estágios Supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional, exercidas em situações reais de 

trabalho, sem vínculo empregatício, e têm como finalidades básicas proporcionar a complementação da formação 

escolar e permitir ao estudante ter acesso ao seu futuro campo de atuação profissional, num contato direto com 

questões práticas e teóricas, durante um determinado número de horas. 

 

1. ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

O Relatório de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia apresentado à Universidade Paulista é um requisito 

obrigatório para a obtenção do diploma dos Cursos Superiores de Graduação da UNIP. Há que se considerar os 

seguintes parâmetros legais: 

 

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 

Art 65 – A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no 

mínimo, trezentas horas. 

 

• Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia – Resolução nº 1 do CNE/CP de 1 5 de 

maio de 2006 

Art 7º, inciso II – 300 horas dedicadas ao estágio supervisionado prioritariamente, em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras áreas específicas, 

se for o caso, conforme o projeto pedagógico da Instituição. 

 

Art 8º, inciso II – nos termos do projeto pedagógico da Instituição, a integralização de estudos será 

efetivada por meio de: prática de docência e gestão educacional que ensejem aos licenciandos a 

observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na execução e na avaliação de 

aprendizagens do ensino ou de projetos pedagógicos tanto em escolas como em outros ambientes 

educativos. 

 

Neste curso, conforme matriz curricular da UNIP, o número de horas para a realização do Estágio 

Supervisionado total é de 400 (quatrocentas) horas, sendo: 

 

• 50 (cinqüenta) horas em Orientação Educacional; 

• 50 (cinqüenta) horas em Supervisão Escolar; 

• 100 (cem) horas no Magistério de Educação Infantil; 
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• 100 (cem) horas no Magistério do Ensino Fundamental – Séries Iniciais; 

• 50 (cinqüenta) horas na Administração-Gestão Escolar; 

• 50 (cinqüenta) horas na Administração-Gestão da Educação na Empresa. 

 

Os estágios acontecem, como proposto na matriz a que pertencem, até o último semestre. A realização do 

estágio curricular, por parte do estudante, não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza (Art. 6º do 

Decreto nº. 87.497). 

 

Salienta-se que a avaliação do Estágio Supervisionado, após a conclusão de cada semestre e a apresentação da 

documentação, será lançada no diário e na planilha de notas referentes aos estágios curriculares, efetivada, 

conforme matriz curricular, da seguinte forma: 

 

• APROVADO – documentação entregue corretamente e dentro do prazo (média de 5,0 a 10,0); 

• REPROVADO – documentação não entregue ou com pendências não resolvidas. Nesta condição, o 

aluno estará em DEPENDÊNCIA (média entre 0,0 e 4,9). 

 

1.1 - Responsabilidades da Monitoria do Estágio Supervisionado: 

 
• Analisar, controlar e acompanhar os processos dos alunos referentes aos Estágios Supervisionados; 

• Divulgar o calendário para o cumprimento dos Estágios Supervisionados; 

• Acompanhar e avaliar os resultados das fases elaboradas no Plano de Estágio; 

OBS: O Monitor do Estágio Supervisionado da UNIP possui autonomia para deliberar em relação a casos 

omissos neste Regulamento. 

1.2 - Responsabilidades da UNIP: 

 
A UNIP não tem, perante a legislação vigente, nenhuma obrigação de conseguir os referidos Estágios para os 

alunos, estando restrita ao acompanhamento acadêmico dos Estágios Supervisionados, conforme estabelece a Lei 

nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977. 

 

Poderá, após análise de propostas, colaborar com convênios que não causem qualquer ônus à Instituição. 

1.3 - Responsabilidades do aluno: 

 
• Contatar as Instituições para a realização dos estágios com a documentação determinada; 

• Apresentar relatório e demais documentos conforme prazo previamente estabelecido no Plano de Estágio, 

proposto pelo Professor Supervisor; 



 

5 
 

• Verificar o resultado da avaliação e, em caso de alguma irregularidade, entrar em contato com o 

Monitor do Estágio Supervisionado, imediatamente. 

 

1.4 - Responsabilidades da Instituição: 

 
• Orientar e apoiar o aluno na execução do Estágio, fornecendo os documentos necessários para 

comprovação do Estágio Supervisionado; 

• Documentar, por meio de fichas e do prontuário do aluno, a efetivação da parte prática supervisionada, 

conforme exigência legal. 

• Os Coordenadores têm autonomia para deliberar em relação a casos omissos neste roteiro. 

 

2 .  INFORMAÇÕES INICIAIS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO – ES 

 

• Toda a documentação obrigatória, elaborada no início e no término dos Estágios Supervisionados, 

integra a avaliação do aluno. 

• Por ser parte obrigatória para a obtenção do diploma dos Cursos Superiores de Graduação da UNIP, é de 

responsabilidade da Coordenação de Estágios e do Curso a verificação da entrega da documentação 

referente ao cumprimento do Estágio Supervisionado. 

• Conforme a legislação vigente, os estágios deverão ser conseguidos pelos próprios alunos junto às 

Instituições públicas e privadas, seguindo as solicitações dos professores-supervisores de cada área de 

formação. 

• O aluno deve entregar, impreterivelmente dentro do prazo, a documentação exigida e citada neste 

regulamento. Entretanto, o simples ato de entrega não caracteriza APROVAÇÃO. Esta só acontecerá 

após avaliação de todos os documentos entregues. O aluno que não seguir o regulamento estabelecido 

ficará em DEPENDÊNCIA, devendo, portanto, providenciar sua matrícula para o semestre seguinte, 

correspondentemente ao estágio não realizado. 

• Toda a documentação (cartas de apresentação, fichas de registro de atividades e suas respectivas capas) 

deverá ser retirada pelo aluno, através do site da sua instituição em área (link) especifica para 

documentação dos estágios. 

 

3. CALENDÁRIO DE ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

 

Calendário de Entrega da Documentação Obrigatória: 

Os documentos serão recebidos e protocolados pela coordenação de Estágios. 
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4. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

O aluno deverá apresentar à Instituição a documentação de início de Estágio, constante do item 6 do presente 

regulamento, de acordo com o vínculo que o ligue à organização em que o Estágio Supervisionado se realiza. 

 

O aluno também apresentará à Coordenação de Estágios a documentação de término de Estágio, relatórios 

parciais e final constantes do item 6 deste regulamento, de acordo com a data estabelecida pela Coordenação de 

Estágios da UNIP. 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Cada disciplina que contemple a Prática de Estágio Supervisionado deverá estabelecer critérios de avaliação 

para o primeiro semestre, compostos por trabalhos, a critério do professor responsável. 

 

A conclusão do estágio, com relatórios e documentação específica, dar-se-á como avaliação do segundo 

semestre da referida disciplina, com a denominação de Prática ou Projetos e Práticas. 

 

6 .  DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

6.1 – Início do Estágio Supervisionado - Plano de Estágio 

 
Apresentação de um plano inicial constando a pretensão da realização de estágio, com os seguintes dados: 

• Identificação do aluno; 

• Identificação da Unidade a qual pertence; 

• Escolas em se que pretende estagiar (constando nome, tipo de Instituição, se pública ou particular, 

modalidade de ensino, nome do diretor responsável, endereço e telefone da Unidade Escolar); 

 

OBS: É necessário ter no mínimo duas realidades escolares e/ou outra Instituição, conforme a solicitação do 

semestre. 

• Deverá constar um item onde se informem as necessidades específicas do estagiário e/ou da região em 

que se pretende estagiar. 

• Entregar o documento contendo todas as informações pedidas para a Monitora do Estágio 

Supervisionado. 
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6.2 – Cartas de apresentação (FICHA DE CREDENCIAMENTO) para Estágio Supervisionado 

 
Devem ser assinadas pelo próprio aluno e pelo Monitor de Estágio da UNIP, sem necessidade do 

reconhecimento da firma; 

6.3 – Término do Estágio Supervisionado (FICHA CAPA): 

 
Ficha para Estágio Supervisionado – assinada pelo próprio aluno e por seu responsável no local de estágio, com 

necessidade do carimbo da Instituição e reconhecimento da firma do responsável (em geral, o Diretor). 

 

Apresentação de fichas de ocorrência, relatórios, ficha Meio, anexos e /ou portfólio, conforme orientação do 

professor da disciplina de estágio supervisionado. 

 

O estagiário poderá usar tantos formulários quantos forem necessários, anexando-os por escola ou Instituição 

(plano de estágio, credenciamento, fichas Capa e Meio, ficha de ocorrência diária, relatório final, portfólio e 

anexos). 

6.4 – Local de Estágio 

 
O aluno que possuir vínculo empregatício com a Instituição na qual fará estágio somente poderá contar, em 

último caso, com o aproveitamento da carga horária, requerida pela disciplina específica no semestre, após 

análise realizada pela Coordenação de Estágios da UNIP. Dá-se preferência a outras instituições para estágio, 

dentre instituições públicas, paraestatais ou particulares, que não as do próprio trabalho do estagiário. 

7. INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

 

1. A documentação exigida para o Estágio Supervisionado NÃO PODERÁ CONTER RASURAS. 

2. O Relatório de Estágio deverá ser entregue espiralado, e NÃO apenas grampeado. No caso de portfólio e 

outros anexos, o material deverá ser organizado em pastas. 

3. Nas datas determinadas, o conjunto da documentação exigida deverá ser entregue já completo. Não será 

permitida a entrega parcial de documentos. 

4. Os alunos que ficaram reprovados na disciplina Prática ou Projetos e Prática, que são disciplinas que 

orientam e controlam os Estágios Supervisionados, deverão providenciar sua matrícula no regime de 

PRD da disciplina, e todo o processo de elaboração do Estágio Supervisionado será cumprido nova 

mente. 

5. Na entrega da documentação final, o professor ou funcionário responsável deverá protocolar o 

recebimento. 



 

8 
 

6. Deve-se respeitar a formatação original dos documentos que foram disponibilizados no site da sua 

instituição. 

OBS: Serão aceitas as fichas retiradas do site da instituição conforme orientação recebida a anteriormente. 

 


