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REGIMENTO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA -2021  

Estabelece normas para o funcionamento do 
Programa de Residência Pedagógica (PRP) da 
UNIFESP. 

PREÂMBULO  

O Programa de Residência Pedagógica pretende dar organicidade à 

relação entre as dimensões teórica e prática da formação do pedagogo, 

oferecendo oportunidades de construção efetiva de um saber prático a respeito 

das questões reais da sala de aula e da gestão pedagógica e educacional.   

Outro princípio de estruturação desta proposta é uma relação mais 

horizontal, de colaboração entre a Universidade com as escolas, uma vez que 

se convida os docentes já em exercício para participar na formação de outrem, 

num processo que, espera-se, contribua tanto para o aprimoramento dos 

estudantes do curso de pedagogia quanto para levar os professores já formados 

a uma contínua atualização e reflexão sobre sua prática. É essa a razão pela 

qual se optou por dar aos estágios o nome de “residência pedagógica”: 

proporcionar aos estudantes a oportunidade de mobilizar os saberes 

profissionais de modo orgânico e contínuo em situações reais, que serão 

supervisionadas por professores experientes.  

Nenhum programa de formação de docentes é neutro e este declara o 

compromisso ético e político em preparar profissionais que possam realizar uma 

educação escolar de qualidade para todos. Esse compromisso justifica a 

escolha da escola pública como foco principal das diversas ações práticas 

desenvolvidas.  

Em síntese, pretende-se fundamentar a formação do pedagogo neste 

curso nos princípios da imersão dos alunos nas escolas por períodos contínuos 

e não contínuos no caso da Residência Pedagógica em Gestão Educacional, da 

relação mais horizontal e colaborativa com as escolas e da alternância entre as 
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dimensões da teoria e da prática.  

 
 
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRP 

Art. 1º O Programa de Residência Pedagógica do Curso de Pedagogia, 

Licenciatura, organiza  os estágios curriculares obrigatórios em quatro Unidades 

Curriculares Práticas no formato de  Residência Pedagógica e está em 

conformidade com a Resolução CNE/CP n.º 1, de 15 de  maio de 2006, que 

institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em  

Pedagogia, Licenciatura; com a Resolução CNE/CP n.º 1, de 18 de fevereiro de 

2002, que  Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de Licenciatura, de 

graduação plena, e pelas demais  orientações legais pertinentes.  

§1º O PRP é um Programa especial de estágios baseado no princípio da 

imersão, articulando aprendizagens teórico-práticas no contexto da 

escola pública: instituições educacionais e sistemas de ensino.  

§2º O PRP é operacionalizado por meio de Acordos de Cooperação 

Técnica que preveem contrapartidas da universidade, conforme previsto 

no Artigo 38 deste Regimento.  

Art. 2º O PRP implica a celebração de acordos de cooperação entre a 

Universidade, Secretarias de Educação e escolas públicas de Educação Básica 

e tem por objetivo a vinculação entre a formação inicial e continuada de 

professores e gestores escolares.  

§1º O PRP do Curso de Pedagogia da UNIFESP estabelece o território 

de Guarulhos como cenário de aprendizagem inicial e espaço de ação 

privilegiado para a formação continuada.  

§2º Excepcionalmente, e a fim de dar atendimento às demandas do PRP 

eventualmente não atendidas pelos recursos educacionais do território 

estabelecido, poderá haver ampliação do mesmo, a critério da Equipe de 

Coordenação do Programa.   
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Art. 3º. O Programa de Residência Pedagógica é regulamentado pela Comissão 

de Curso e possui uma Coordenação Geral, uma Vice-coordenação e 

Coordenações de RP, assessoradas, no âmbito dos Acordos de Cooperação 

Técnica, por um Conselho Consultivo do qual fazem parte Professores da RP, 

Gestores e Professores das escolas-campo, órgãos intermediários dos sistemas 

de ensino e Residentes, tendo em vista os princípios da gestão democrática.  

Parágrafo Único – A Equipe de Coordenação do PRP conta com uma Comissão 

de Ética em colaboração com o Conselho Consultivo, que terá por finalidade a 

produção e a regulamentação de orientações complementares à RP durante sua 

realização, conforme previsto nos Acordos de Cooperação.  

Art. 4º As Unidades Curriculares que compõem o PRP e respectivas cargas 

horárias são:  

I – Residência Pedagógica em Educação Infantil (RPI) com 135 horas de 

duração mínima;   

II - Residência Pedagógica em Ensino Fundamental (RP II) com 135 horas de 

duração mínima;   

III - Residência Pedagógica em Educação de Jovens e Adultos (RP III) com 65 

horas de duração mínima;  

IV - Residência Pedagógica em Gestão Educacional (RP IV) com 65 horas de 

duração mínima.  

§1º Os estágios curriculares obrigatórios organizados no PRP atendem 

ao mínimo obrigatório estabelecido na legislação em vigor e deverão ser 

iniciados a partir da segunda metade do curso.  

§2º As Unidades Curriculares de Residência Pedagógica poderão ser 
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concluídas ao longo da segunda metade do curso ou após o nono termo, 

obedecido o prazo de integralização do curso, conforme previsto no 

Regimento do Curso de Pedagogia.   

§3º Os cenários de aprendizagem das UC de Residência Pedagógica são 

escolas públicas de educação básica e organizações oficiais promotoras 

de Educação de Jovens e Adultos (anos iniciais), podendo agregar-se à 

Residência Pedagógica em Gestão Educacional escolas de educação 

técnica profissional e órgãos intermediários e ou centrais dos sistemas de 

ensino.  

§4º O tempo de duração das Residências em docência na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental destinará no mínimo oitenta (80) horas de 

permanência nas escolas campo e vinte e cinco (55) horas para 

orientação, supervisão, pesquisa e preparo dos Planos de Ação 

Pedagógica (PAP) e relatórios.  

§5º O tempo de duração da Residência em docência na Educação de 

Jovens e Adultos destinará no mínimo trinta e duas (32) horas de 

permanência nas escolas-campo e treze (33) horas para orientação, 

supervisão, pesquisa e preparo das Ações Pedagógicas (A.P.) e 

relatórios.  

§6º O tempo de duração da Residência em Gestão Educacional destinará 

no mínimo quarenta (40) horas de permanência nas escolas-campo e 

cinco (25) horas para orientação, supervisão, pesquisa e preparo de 

relatórios.  

§7º Excepcionalmente, a distribuição do tempo prevista nos parágrafos 

anteriores poderá sofrer variações impostas pelos contextos das escolas-

campo, devendo nesses casos constar dos registros diários dos 

residentes e dos registros de atividades complementares do PRP dos 

residentes.  

Art. 5º São orientações para matrícula nas Unidades Curriculares que compõem 

o PRP:  
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I - Na RP III - Educação de Jovens e Adultos, que o estudante tenha cursado 

pelo menos uma RP em docência (Educação Infantil ou Ensino Fundamental), 

ou que tenha experiência profissional mínima de seis (6) meses na docência 

da Educação Básica. (ver parágrafo 2º do artigo 34 sobre a definição de 

experiência profissional) 

II - Na RP IV - Gestão Educacional, que o estudante tenha cursado pelo menos 

uma RP em docência (Educação Infantil, Ensino Fundamental ou EJA), ou tenha 

experiência profissional mínima de seis (6) meses na docência da Educação 

Básica.  

III – Não cumprir RPEI e RPEF no mesmo período do semestre.  

IV – Não cursar todas as modalidades no mesmo semestre.  

V – Casos excepcionais serão analisados pela Equipe de Coordenação.  

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO PRP  

 

Art. 6º O currículo do PRP se realiza por meio das Unidades Curriculares de 

Residência Pedagógica, pela atuação dos Preceptores, das Coordenações do 

PRP e do Conselho Consultivo do PRP.  

Art. 7º Os Residentes são estudantes matriculados nas Unidades Curriculares 

de RP, que, organizados em grupos, são orientados pelos Professores 

Preceptores da Universidade, coadjuvados por Professores ou Gestores 

Formadores das escolas-campo.  

§1º A relação aluno/preceptor prevista para as Unidades Curriculares de 

RP é de 6 (seis) estudantes por preceptor nas UC Residência Pedagógica 

I, II e III (Educação Infantil e Ensino Fundamental – anos iniciais e 

Educação de Jovens e Adultos) e de 2 (dois) estudantes por grupo na UC 

Residência Pedagógica em Gestão Educacional.  

§2º Em situações excepcionais, quando houver mais demanda do que o 

número de preceptores por modalidade multiplicado por seis, havendo 
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vagas nas escolas, os estudantes excedentes serão distribuídos entre os 

preceptores, de acordo com as disponibilidades indicadas pelos 

estudantes, o que poderá resultar em grupos com mais de seis residentes.  

DA GESTÃO DO PRP  

Art. 8º A gestão do PRP é realizada pela Equipe de Coordenação, constituída 

pelo Coordenador Geral, Vice-Coordenação e pelas Coordenações das 

diferentes modalidades de Residência Pedagógica, correspondentes às 

Unidades Curriculares de Residência Pedagógica.  

§1º. Especificamente no âmbito dos Acordos de Cooperação Técnica, a 

gestão do PRP será assessorada pelo Conselho Consultivo, cuja 

constituição encontra-se referida no artigo 3.   

 

§2º. Poderão tomar parte do Conselho Consultivo representantes dos 

órgãos centrais ou intermediários das Secretarias de Educação às quais 

as escolas-campo são vinculadas.  

DO FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO GERAL E 

COORDENAÇÕES DE RP 

Art. 9º. A Coordenação Geral do PRP tem por objetivo articular ações que 

atendam plenamente à consecução do PRP.  

§1º A Coordenação e a Vice-Coordenação Geral do PRP será exercida 

por um dos preceptores de Residência Pedagógica, eleito por seus pares 

e referendado pelo Conselho do Departamento de Educação e terá sua 

atuação acompanhada pela Coordenação do Curso de Pedagogia, 

devendo submeter o conjunto de decisões que envolvem o PRP à 

Comissão do Curso de Pedagogia e Colegiado de Docentes do Curso de 

Pedagogia.  
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§2º O mandato do Coordenador Geral do PRP será de dois anos, admitida 

recondução pelo mesmo período uma única vez. A troca/recondução da 

Coordenação e Vice-Coordenação Geral de RP ocorrerá sempre no final 

do primeiro semestre do ano.  

§3º A Coordenação Geral do PRP conta com suplente, o/a Vice-

Coordenador/a, eleitos/as pelos seus pares e referendado pelo Conselho 

do Departamento de Educação 

Art. 10. São atribuições da Coordenação Geral do PRP e da Vice-coordenação:  

I. Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.  

II. Garantir a unidade de ação prevista no Programa.  

III. Promover a gestão participativa e democrática do PRP;  

IV. Planejar, executar e avaliar, em conjunto com a Coordenação do Curso, as 

Coordenações de RP e Equipe Docente do PRP, a logística de funcionamento 

do Programa, envolvendo: dinâmica de matrícula dos estudantes, 

compatibilização de atendimento nas escolas-campo e demais aspectos 

operacionais do Programa. 

V. Reunir e divulgar informações relevantes para o desenvolvimento do PRP.  

VI. Acompanhar a organização das equipes docentes de RP.  

VII. Projetar anualmente as demandas do PRP, prover os recursos sob sua 

governabilidade e apresentar outras necessidades ao Departamento de 

Educação.  

VIII. Coordenar a avaliação anual do PRP segundo critérios acordados pelos 

professores preceptores, em reunião geral de RP.  

IX. Organizar informações e dados dos formadores das escolas-campo para a 

certificação prevista nos Acordos de Cooperação.  
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X. Manter acompanhamento aos Acordos de Cooperação e contato permanente 

com as instituições envolvidas no PRP.  

XI. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos Acordos de Cooperação nos 

aspectos vinculados ao Curso de Pedagogia.  

Art. 11. As Coordenações de Residência Pedagógica, em conjunto com a 

Coordenação e Vice-coordenação Geral, têm por objetivo articular ações para a 

consecução do PRP.  

§1º As Coordenações de RP serão exercidas por um preceptor da 

respectiva Unidade Curricular de Residência Pedagógica que será eleito 

por seus pares. A atuação dos Coordenadores de RP será acompanhada 

pela Coordenação Geral e Vice-Coordenação devendo submeter o 

conjunto de decisões que envolvem a RP ao Colegiado de Coordenadores 

do PRP.  

 

§2º O mandato dos Coordenadores de RP será de um ano, admitida recondução 

consecutiva pelo mesmo período uma única vez.   

Art. 12. São atribuições das Coordenações de RP:  

I. Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.  

II. Garantir a unidade de ação da equipe de preceptores, orientando e apoiando 

as ações previstas no PRP. 

III. Planejar, executar e avaliar, em conjunto com as demais Coordenações de 

RP e Coordenação Geral, a logística de funcionamento do Programa, 

envolvendo: dinâmica de matrícula dos estudantes, compatibilização de 

atendimento nas escolas-campo.  

IV. Planejar, executar e avaliar, em conjunto com a equipe de preceptores, a 

logística de atendimento aos estudantes, compatibilizando: as demandas e 
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recursos existentes nas escolas-campo; a distribuição dos residentes em campo 

e respectivos períodos de disponibilidade.  

V. Mobilizar e organizar os recursos humanos necessários à orientação das 

ações dos Residentes em campo.  

VI. Reunir e divulgar informações relevantes da RP sob sua coordenação para o 

desenvolvimento do PRP.  

VII. Responsabilizar-se pelo acompanhamento ao cumprimento dos Acordos de 

Cooperação nas escolas-campo vinculadas às RP e levar ao conhecimento da 

Coordenação Geral e do Conselho Consultivo os casos de irregularidades 

relativamente ao cumprimento dos mesmos.  

VIII. Reportar à Coordenação Geral e Colegiado de Coordenadores do PRP 

eventuais dificuldades, demandas não atendidas e outros assuntos que 

considerar pertinentes.  

IX. Distribuir a carga didática de RP entre a equipe de preceptores sob sua 

coordenação em conformidade com as diretrizes e metas do Departamento de 

Educação considerando: 

RPEI 75 horas (1 turma) 

RPEF 75 horas (1 turma) 

RPGE 25 horas (1 turma) 
45 horas (2 turmas) 

65 horas (3 turmas) 

RPEJA 45 horas (1 turma) 

 

X. Participar e fazer-se representar no Conselho Consultivo do PRP. 

 

DO CONSELHO CONSULTIVO DO PRP  

Art. 13. O Conselho Consultivo do PRP é parte da estrutura de gestão do 

Programa e exerce a função de acompanhamento e supervisão no âmbito dos 

Acordos de Cooperação. Não tem caráter executivo.  
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Parágrafo único. O Conselho Consultivo do PRP tem por finalidade 

sugerir procedimentos e apresentar demandas das instituições envolvidas 

no PRP referentes à execução das Residências Pedagógicas.  

Art. 14 O Conselho Consultivo será composto por representantes da 

Universidade e das Escolas-campo:  

Pela Universidade: Coordenador geral da RP; 4 Professores-coordenadores das 

modalidades de RP, a saber EI, EF, EJA e GE; 2 Estudantes matriculados no 

Programa de Residência ou que já tenham cursado alguma modalidade e 2 

suplentes; 1 Representante titular do CA e suplente.  

Pelas Escolas-campo: 3 Professores-formadores atuantes nas modalidades de 

RP e respectivos suplentes; 1 Diretor de escola; 1 Coordenador pedagógico  

§1º Parágrafo - Os membros representantes dos Residentes deverão 

ser indicados por seus pares dentre os estudantes que já cursaram ou 

que se encontram regularmente matriculados nas UC de Residência 

Pedagógica, sendo livre a indicação do representante do CA.  

§2º Parágrafo – O Conselho Consultivo poderá se reunir e deliberar, 

com o quórum mínimo de 7 membros, contemplando representantes de 

todos os segmentos.  

Art. 15 Compete ao Conselho Consultivo do PRP:  

I - Acompanhar o funcionamento PRP no âmbito dos Acordos de Cooperação, 

em conformidade com o estabelecido em seus termos;  

II - Colaborar na implementação do PRP nas escolas-campo, integrando os 

esforços de formação inicial e continuada de docentes e gestores escolares; 

III - Fornecer subsídios e suporte necessário para a formulação contínua de 

estratégias de desenvolvimento do PRP no âmbito das escolas-campo;  

IV – Apresentar as demandas formativas dos professores e gestores formadores 

das escolas campo e encaminhar à equipe gestora do PRP;  
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V – Recepcionar pedidos de rescisão de Acordos de Cooperação e emitir 

parecer, fixando as responsabilidades mútuas a serem cumpridas, a ser 

encaminhado à Coordenação e Vice-coordenação Geral;  

VI – Instituir Comissão de Ética;  

VII – Participar da avaliação do PRP.  

Art. 16 A coordenação do Conselho Consultivo do PRP será exercida pelo 

Coordenador Geral do Programa ou Vice-Coordenação, em caso de ausência 

ou impedimento do titular, por seu suplente, e são suas atribuições:  

I. Convocar pelo menos duas reuniões ordinárias por ano e extraordinárias 

quando for o caso, designando, inclusive, o local para a sua realização;  

II. Dirigir os trabalhos do Conselho Consultivo;  

Art. 17 A Comissão de Ética se constituirá por um colegiado de natureza técnico-

científica, interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo e 

formativo, criado para defender os interesses de todos os sujeitos que participam 

do PRP em sua integridade e dignidade, contribuindo para o desenvolvimento 

do Programa dentro de padrões éticos que constituem a pesquisa e o ensino.   

§1º Parágrafo - a Comissão de Ética será composta por membros do 

Conselho Consultivo a saber: dois professores e dois estudantes da 

Unifesp e três professores e dois gestores da Educação Básica (direção 

e coordenação)  

§2º Parágrafo - a Comissão de Ética será presidida pelo Coordenador 

geral da RP, sem direito a voto.  

§3º Parágrafo - a Comissão de Ética se reunirá sempre que houver 

demanda de qualquer parte dos envolvidos do Programa de RP. Para 

melhor embasamento no tratamento dessas demandas, a Comissão 

deverá ouvir todos os envolvidos. 

 



 PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  
Departamento de Educação – Curso de Pedagogia – UNIFESP  

EFLCH – Campus Guarulhos 

§4º Parágrafo – a Comissão de Ética poderá se reunir e deliberar sobre 

os casos demandados com o quórum mínimo de 5 membros, 

contemplando representantes de todos os segmentos.  

 

DAS EQUIPES DOCENTES DO PRP  

Art. 18. O PRP conta com quatro equipes docentes, sendo três delas destinadas 

às residências em Docência e uma à residência em Gestão Educacional.  

Parágrafo Único – O docente atuante no PRP é nomeado Preceptor de 

Residência Pedagógica.  

 

Art. 19. São parâmetros para a organização das equipes de preceptores:  

I. Número de preceptores compatível com o número de vagas oferecidas em 

cada RP e o tempo de duração e características próprias de cada RP.  

II. Nas U.C. de Residência em Docência as equipes serão compostas de modo 

a contemplar a pluralidade de áreas de ensino em cada RP.  

III. Nas UC de Residência em Educação Infantil a equipe será composta 

preferencialmente por docentes especialistas em educação infantil.   

IV. Na U.C. de Residência em Gestão a equipe será composta preferencialmente 

por docentes especialistas em gestão educacional, políticas públicas e 

organização da escola básica.  

V. Atendidos os parâmetros citados nos incisos anteriores admite-se a atuação 

de docentes em mais de uma U.C. de Residência Pedagógica.  

VI. Prevê-se a mobilidade docente entre as equipes, vinculada ao atendimento 

dos parâmetros constantes dos incisos anteriores, a ser gerida pela Equipe de 

Coordenação Geral do PRP. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES E PROTOCOLOS DE AÇÃO DOS PRECEPTORES DO 
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PRP  

Art. 20. São atribuições dos Preceptores do PRP:  

I. Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.  

II. Contribuir para a unidade de ação da Equipe Docente prevista no Programa 

e cooperar para o desenvolvimento do PRP.  

III. Organizar as ações previstas nos protocolos de RP, em conjunto com a 

Equipe de Gestão e Docente das escolas e Residentes sob sua 

responsabilidade.  

IV. Produzir orientações claras e contextualizadas para a atuação dos 

Residentes, oferecendo à escola-campo o cronograma de Atividades da R.P, 

bem como as informações necessárias para o início dos trabalhos a cada 

semestre.  

V. Supervisionar as atividades de RP de seus Residentes na Unifesp e na 

escola-campo, coadjuvado pelo professor formador e ou gestor responsável da 

escola-campo.  

VI. Dirigir as ações de aprendizagem dos Residentes em colaboração com os 

professores e gestores formadores da escola-campo, tendo em vista as rotinas 

institucionais.  

VII. Acompanhar e supervisionar o cumprimento do Termo de Compromisso dos 

Residentes sob sua preceptoria e dar atendimento a demandas geradas pelo 

mesmo.  

VIII. Orientar a utilização ética e adequada dos instrumentos de registro, de 

levantamento de informações e de sistematização da experiência da Residência 

Pedagógica.  

IX. Reportar às Coordenações de RP aspectos relevantes observados e/ou 

reportados pelos Residentes e/ou verificados no cotidiano institucional, e 

colaborar com a busca compartilhada de soluções.  
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Art. 21. São protocolos de ação dos coordenadores e/ou preceptores de RP:  

 

I. Antes da entrada dos residentes na escola-campo:  

a) Visita à escola-campo para preparo da entrada do grupo de Residentes 

junto à equipe Técnica da escola.  

b) Definição dos professores e ou gestores formadores para cada 

Residente.   

c) Preparo dos Residentes para entrada em campo com orientações 

contidas no Manual do PRP, Roteiros de trabalho e confecção dos cadernos 

de campo ou equivalentes.   

II. Durante a imersão dos Residentes na escola-campo: 

a) Contatos presenciais com os professores formadores para 

acompanhamento do desempenho dos estudantes em imersão e estudo 

sobre a indicação dos PAP nas RP de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental serão realizados pelo preceptor dessa modalidade.  

b) Contatos presenciais com os professores formadores para 

acompanhamento do desempenho dos estudantes em imersão na RP de 

EJA serão realizados pelo coordenador dessa modalidade.  

c) Supervisão semanal e presencial dos Residentes na Universidade durante 

o período de imersão nas escolas-campo.  

d) Orientação aos Residentes para indicações sobre o Plano de Ação 

Pedagógica ou Ação Pedagógica a ser desenvolvido.  

e) Encaminhamento quanto à orientação de área específica do 

conhecimento para o planejamento e execução da PAP ou AP aos 

Residentes.  

f) Orientação final ao PAP ou à AP e apoio à implementação dos planos.  

g) Orientação aos Residentes quanto à elaboração da devolutiva para o 
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professor formador ou gestor-formador da escola-campo.  

h) Orientação aos Residentes quanto ao relatório final de RP.  

III. Após o término do período de imersão dos residentes na escola-

campo  

a) Registros de atividades complementares à RP desenvolvidas no período. 

b) Acompanhamento à elaboração dos relatórios.  

c) Avaliação do desempenho dos Residentes junto à escola-campo. 

d) Consolidação da avaliação dos Residentes.   

 

Art. 22. Ao protocolo de ação dos preceptores de RP em Gestão Educacional 

não se aplica a orientação relativa a Planos de Ação Pedagógica ou Ação Pedagógica. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DAS ESCOLAS CAMPO  

Art. 23. São atribuições da Equipe de Gestão das escolas-campo:  

I. Planejar em conjunto com os coordenadores e/ou preceptores de RP a 

capacidade de atendimento ao Programa, indicando docentes e gestores 

formadores para cada residente.  

II. Receber os Residentes e informá-los sobre as atividades rotineiras da escola, 

segundo as necessidades específicas de cada modalidade de RP.   

III. Apresentar demandas formativas institucionais para a Unifesp ao Conselho 

Consultivo em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica.  

IV. Acompanhar a execução do Acordo de Cooperação e participar do Conselho 

Consultivo do Programa, com vistas ao bom andamento dele, à implementação 

adequada do PRP e à concretização de benefícios mútuos entre a escola e a 
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universidade.  

DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES E GESTORES FORMADORES  

Art. 24 São atribuições dos Professores Formadores das escolas-campo:  

I. Oferecer informações sobre o planejamento das atividades realizadas na sala 

de aula ou turma no período previsto para a Residência Pedagógica.  

II. Orientar o Residente no desenvolvimento das atividades colaborativas 

propostas.  

III. Promover a integração dos Residentes nas ações cotidianas da classe/ turma 

e manter diálogo permanente com os preceptores da universidade.  

IV. Apresentar demandas por ações pedagógicas que serão desenvolvidas pelos 

Residentes com a classe/ turma, visando contribuir com a melhoria da qualidade 

do trabalho realizado, com a aprendizagem dos estudantes e com a formação 

prática.  

V. Avaliar, junto com os Gestores Escolares e o Professor Preceptor, as ações 

desenvolvidas pelo Residente no âmbito do trabalho com a classe/ turma.  

VI. Participar, por representação, do Conselho Consultivo do Programa de 

Residência Pedagógica.  

Art. 25. São atribuições dos Gestores Formadores das escolas-campo:  

I. Garantir acesso dos Preceptores e Residentes aos documentos organizadores 

da escola.  

II. Garantir o acesso dos Residentes em Gestão Educacional às dependências 

do prédio e à observação da organização do tempo e espaço da escola.  

III. Explicitar aos Residentes em Gestão Educacional a organização da equipe 

técnica da escola e outros aspectos que permitam o conhecimento da 

complexidade da gestão escolar.  
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IV. Acompanhar os Residentes nas situações rotineiras de trabalho.  

V. Dar acesso dos Residentes em Gestão Educacional às rotinas burocráticas e 

ao funcionamento da Secretaria Escolar.  

 

DA ROTINA DO PRP E PROTOCOLOS DE AÇÃO DOS RESIDENTES  

Art. 26 - Os Residentes deverão comparecer às reuniões preparatórias para 

entrada em campo em cada modalidade, de acordo com o calendário 

estabelecido semestralmente. As reuniões devem ocorrer dentro do período de 

imersão divulgado previamente pela coordenação geral (período no qual o 

estudante já está realizando a RP) e antes da efetiva entrada na escola. A carga 

horária das reuniões é variável, compondo a totalidade da carga horária prevista 

em cada modalidade.   

Art. 27 - Os Residentes cumprirão as atividades solicitadas pelos seus 

preceptores durante o período de imersão nas escolas-campo, de acordo com 

as especificidades de cada modalidade de RP.  

Art. 28 - Os grupos de Residentes em docência cumprirão a carga horária 

mínima diária de quatro a cinco (4 a 5) horas na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, e três (3) horas na Educação de Jovens e Adultos, no 

acompanhamento à atuação do Professor-Formador em sala de aula, acrescida 

do tempo destinado à formação contínua conforme calendário semanal das 

escolas-campo (H.A. - Hora Atividade).  

Parágrafo Único - Casos excepcionais de necessidade de alteração da 

carga horária serão encaminhados à Coordenação Geral do PRP.  

Art. 29 - Os grupos de Residentes em Gestão Educacional cumprirão a carga 

horária mínima diária de quatro (4) horas no acompanhamento à atuação de 

gestores educacionais. Sendo possível o cumprimento de menos horas no caso 
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de ida à escola para participação em reuniões de pais e mestres, Conselhos de 

Classe e Séries, Conselho de Escola, Grêmio Estudantil, reunião de 

planejamento etc. que ocorrerem fora do período de imersão. 

§1º Os horários disponíveis para a RP em Gestão Educacional serão 

variáveis e atenderão às características do trabalho dos gestores 

escolares.  

§2º Poderão ser organizados grupos de RP em Gestão Educacional em 

períodos escolares letivos e não letivos, sendo os últimos destinados 

preferencialmente a Residentes que possuam experiência profissional 

docente ou em gestão educacional nos âmbitos da escola ou dos 

sistemas.  

§3º Na ocorrência de discrepância entre período letivo da universidade - 

e respectiva matrícula na UC RP em Gestão Educacional - e o período de 

realização da mesma nas escolas, considerar-se-á para fins de registro o 

período subsequente de matrícula. 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA NAS UC DE RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA  

Art. 30. A matrícula nas Unidades Curriculares de Residência Pedagógica será 

precedida de Pré-Matrícula, conforme calendário divulgado pela Secretaria de 

estudantes.  

Parágrafo Único – A matrícula antecipada tem a finalidade de permitir o 

planejamento logístico das atividades, considerando o mapeamento 

prévio das vagas oferecidas pelas escolas-campo. No momento da 

matrícula serão divulgados os períodos de imersão planejados para o 

próximo semestre. 

Art. 31. Haverá oferta regular e limitada de vagas nas UC de RP; na ocorrência 

de demanda maior que a oferta, a equipe gestora da RP estabelecerá os critérios 
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de preferência.  

Art.32. A formalização da matrícula em período fixado em calendário implica 

responsabilidade dos estudantes no cumprimento da agenda do PRP e na 

celebração de Termo de Compromisso entre o residente, a escola-campo e a 

Universidade, conforme previsto no inciso II do Art. 3º da Lei Federal N.º 

11.788/2008 que dispõe sobre estágios de estudantes.  

Art. 33. A Comissão de Curso arbitrará sobre a flexibilidade de trancamento e 

ou matrícula extemporânea nas UC de RP, de modo a potencializar e adequar 

os recursos disponíveis no PRP a cada semestre letivo para atendimento ao 

maior número de estudantes e plena ocupação dos recursos das escolas-campo.  

 

DO APROVEITAMENTO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO PRP  

 

Art. 34. O aproveitamento de experiências profissionais relativas às etapas e às 

modalidades de ensino e gestão escolar, objeto do PRP, não poderá exceder 

50% da carga horária total da Residência Pedagógica.  

§1º Pedidos de aproveitamento de experiência profissional deverão ser 

pleiteados à Comissão de Curso mediante apresentação, pelo estudante, 

de cópia de:  

I – Todos os documentos comprobatórios de atividades profissionais.  

II – Relatório com descrição e análise das atividades desenvolvidas, para 

apreciação de um professor preceptor da modalidade, em que conste a função 

exercida e o tempo de realização de tais atividades.  

§2º Considera-se como experiência profissional a atuação docente na 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, inclusive no 

campo da EJA, em instituição educacional pelo período mínimo de dois 

anos consecutivos e em atividades de gestão escolar por pelo menos um 

ano.  
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§3º Para efeito de aproveitamento, serão consideradas experiências 

profissionais, em escolas públicas e privadas, apenas aquelas referentes 

ao tipo de ensino e gestão que são objeto da Residência Pedagógica. 

Experiências profissionais desenvolvidas em estágios não obrigatórios, 

com ou sem remuneração, não serão consideradas para fins de 

aproveitamento na Residência Pedagógica. 

§4º Para os estudantes transferidos de outras instituições, os estágios 

obrigatórios realizados nas mesmas não serão aproveitados para fins das 

atividades do Programa de Residência Pedagógica.  

§5º Casos excepcionais serão avaliados pela Comissão de Curso 

mediante solicitação do discente. 

DA AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES DE RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA  

Art. 35 Os estudantes do curso de Pedagogia matriculados nas Unidades 

Curriculares de RP serão avaliados em conformidade com o previsto no 

Regimento do Curso de Pedagogia e neste Regimento.  

§1º Será considerado aprovado nas UC de RP o estudante que tiver 

cumprido a totalidade da carga horária da Residência Pedagógica (100% 

de frequência) e tiver nota final igual ou superior a seis (6).  

§2º Os professores e gestores formadores das escolas-campo das RP 

participam da avaliação dos Residentes, conforme previsto na Cláusula  

Segunda dos Acordos de Cooperação celebrados com as instituições de 

ensino em que ocorrem as RP.  

§3º Não caberá Exame para as Unidades Curriculares de Residência 

Pedagógica, conforme previsto no Regimento do Curso de Pedagogia.  

§4º Não caberá abono de faltas na Residência Pedagógica, em 

conformidade com o previsto no Regimento do Curso de Pedagogia.  
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DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO  

Art. 36 Os Acordos de Cooperação são instrumentos que regulam e 

estabelecem relações de mútuo interesse entre a Universidade e as escolas-

campo e serão celebrados com órgãos centrais ou intermediários das 

Secretarias de Educação e com cada escola-campo participante do PRP.  

§1º Os Acordos de Cooperação serão firmados pelos representantes 

legais em cada instituição de ensino, com vigência inicial de UM ano 

podendo ser prorrogado por tempo indeterminado com a concordância de 

ambas as instituições.  

§2º O acompanhamento e supervisão à plena realização do previsto nos 

Acordos de Cooperação é responsabilidade compartilhada entre 

Coordenadores e Preceptores do PRP e Gestores das escolas-campo.  

§3º É parte integrante dos Acordos de Cooperação a previsão de 

contrapartidas da Universidade em relação à formação continuada de 

professores e gestores formadores das escolas campo, assessorias 

específicas, desenvolvimento de projetos e pesquisas, organização de 

eventos e outras ações colaborativas.  

Art. 37 A Comissão de Curso deverá arbitrar sobre matéria não prevista no 

presente Regimento, podendo indicar aspectos que devam ser modificados e ou 

complementados para o pleno funcionamento do PRP.   

Agosto de 2022  

Equipe de Coordenação do PRP 

Comissão de Curso da Pedagogia 


