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Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado 
 

Estabelece regras para o funcionamento do 

Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura 

em Ciências Socias da Unifesp – campus Guarulhos 
 

Da Definição 

 

Artigo 1º - O Estágio Curricular Supervisionado, definido no Projeto Pedagógico do curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais, nos termos da Lei 11.788/08 e da Lei 9.394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), entendido como ato educativo supervisionado, visa 

o desenvolvimento multidimensional de competências do licenciando, em seus aspectos 

individuais, sócio-culturais e ético-políticos, proporcionando ao ESTAGIÁRIO condições de 
aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e pedagógico bem como condições de vivenciar e 

adquirir experiência prática em situações reais de trabalho em sua área de atuação profissional. 

 

Art. 2° - O estágio como componente curricular obrigatório no curso de Licenciatura em Ciências 

Sociais obedece à Resolução CNE/CP 02/2002, que institui a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura de graduação plena, de formação de professores para a Educação Básica 

em nível superior e a Resolução CNE/CP 01/2002, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para as Ciências Sociais. 
 

Dos Objetivos 

 

Art. 3° - São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado: 

 

I - Possibilitar aos estudantes a consolidação de conhecimentos aprendidos e construídos no 

decorrer da integralização do curso, efetivando-os mediante a prática docente em escolas e 

outras instituições da sociedade civil, museus, centros culturais, movimentos sociais e órgãos de 
governo, em atividades e contextos relacionados à educação. 

 

II – Propiciar aos estudantes um contato com diversos ambientes de trabalho do profissional da 

educação, e oferecer situações que oportunizem a prática docente em espaços e situações 

educacionais variadas; 

 

III – Mobilizar, através da orientação/supervisão, um repertório teórico que contribua para um 
melhor desenvolvimento do campo escolhido para o estágio. 
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IV – Oferecer condições de elaboração, investigação, desenvolvimento e avaliação das 

atividades realizadas no campo de estágio, bem como criar condições de sistematização e 

compartilhamento (divulgação) dos conhecimentos produzidos. 

 

V – Incentivar o trabalho coletivo e cooperativo nos vários momentos que compõem a experiência 

do estágio e os processos educacionais. 

 
VI – Despertar junto aos estudantes a percepção/entendimento da sala de aula como espaço 

educativo em que ensino e pesquisa não podem ocorrer de maneira dissociada. 

 

VII - Vivenciar o processo educativo em seu tríplice aspecto – planejamento, execução e 

avaliação – e dentro das possibilidades e limitações dos espaços educacionais reais. 

 

VIII - Desenvolver projetos de ensino, pesquisa ou extensão junto às instituições onde se 
desenvolve o Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Da Duração e Organização do Estágio Curricular Supervisionado 

 

Art. 4° - A duração do Estágio Curricular Supervisionado obedece à legislação do Conselho 

Nacional de Educação, tornando obrigatória uma carga horária de não menos que 400 h 

(quatrocentas horas) em curso de graduação de licenciatura plena. 

 
Art. 5° - Caso o estudante exerça atividades como docente regular na educação básica após o 

seu ingresso no curso de Licenciatura em Ciências Sociais, poderá solicitar que sejam 

consideradas, como carga horária de Estágio Curricular Supervisionado, até o máximo de 200 

(duzentas) horas, conforme o disposto na resolução CNE/CP 02/2002 e no Regulamento de 

Aproveitamento de Atividades Práticas da Licenciatura em Ciências Sociais. 

 

Art. 6° - No curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Unifesp o Estágio Curricular 

Supervisionado terá a duração de 405h, distribuído em três Unidades Curriculares (Estágio I, II 
e III) com 135hs cada, com a seguinte estrutura: 

 

§ 1º - Cada UC de Estágio está organizada de forma a privilegiar a experiência vivida pelos 

estudantes como o elemento mobilizador e orientador das reflexões e dinâmicas formativas 

conduzidas nos espaços de orientação e supervisão. Nesses momentos, pretende-se oferecer 

um repertório diversificado de conhecimentos, metodologias e estratégias de ações, de forma a 

enriquecer o Plano de Estágio a ser desenvolvido pelos estudantes. 
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§ 2º - Cada semestre da UC Estágio (I, II e III) desenvolve-se de maneira independente, sendo 

organizado pela elaboração de ações/projetos com início, meio e fim a cada ciclo. Ao mesmo 

tempo, a construção coletiva de ações educativas junto aos sujeitos do campo de estágio aponta 

para a constituição de vínculos de maior intensidade, que podem se traduzir em ações de 

cooperação institucional e projetos de pesquisa de maior envergadura. 

 
§ 3º - Não haverá pré-requisito entre as três UCs de Estágio, mas o aluno não poderá cursar 

mais de uma dessas UCs concomitantemente no mesmo semestre. 

 

§ 4° - As UCs de Estágio Curricular Supervisionado e de Ensino de Ciências Sociais são 

integradas. O aluno deverá, obrigatoriamente, se matricular simultaneamente em ambas as UCs 

a cada semestre. 

 
§ 5° - O estágio deverá ser realizado em período não coincidente com os horários de aula das 

demais disciplinas. 

 

Da Tipologia e Locais do Estágio Curricular Supervisionado 

 

Art. 7° - O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser realizado pelo discente em escolas de 

Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos (EJA), ONGs, Movimento pela Alfabetização 

(MOVA), escolas indígenas, quilombolas, sindicais, museus e outros espaços educativos, 
doravante denominados CONCEDENTES. 

 

§ 1º - A Comissão de Estágio do curso de Licenciatura em Ciências Sociais fornecerá 

semestralmente uma listagem das instituições concedentes. 

 

§ 2º - Caberá ao licenciando a escolha, dentro da listagem oferecida, da instituição de ensino em 

que suas atividades serão desenvolvidas. 

 
§ 3º - Ficará a critério da Comissão de Estágio a aceitação de outras escolas ou outras 

organizações educacionais sugeridas pelos alunos. 

 

Dos Estudantes Estagiários 

 

Art. 8° - Os estagiários são alunos das UCs Estágio I, II e III, matriculados no curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais da Unifesp. 
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Art. 9° - O estudante estagiário terá as seguintes obrigações no transcorrer do desenvolvimento 

do Estágio Curricular Supervisionado: 

 

§ 1° - Respeitar as Normas da CONCEDENTE do Programa de Estágio Supervisionado; 

 

§ 2° - Manter relação de respeito e cordialidade com os alunos e seus familiares, equipe técnica, 
funcionários e o professor formador da CONCEDENTE; 

 

§ 3° - Estabelecer diálogo e atender às orientações do professor designado para supervisionar 

o Estágio, participando ativamente e de forma cooperativa dos momentos de planejamento e 

realização de atividades propostas; 

 

§ 4° - Comparecer pontual e assiduamente às atividades em que a participação for pré-acordada, 
empenhando-se no sucesso de sua execução, respeitando os horários e cronogramas 

estabelecidos; 

 

§ 5° - Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre 

que solicitado pela CONCEDENTE; 

 

§ 6° - Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto ao curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais e à CONCEDENTE; 
 

§ 7° - Informar de imediato qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: trancamento 

de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Instituição de Ensino; 

 

§ 8° - Encaminhar os documentos comprobatórios do vínculo de estágio, elaborados pelo curso 

de Licenciatura em Ciências Sociais, bem como os Relatórios de Atividades do Estágio, para a 

coordenação do Programa de Estágio Curricular Supervisionado ou para o professor supervisor 

responsável pela UC; 
 

§ 9° - Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservância das normas 

internas da CONCEDENTE, ou provocados por negligência ou imprudência; 

 

§ 10° - Recorrer às autoridades da CONCEDENTE e ao professor de Estágio quando necessário; 
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§ 11° - Utilizar ética e adequadamente os instrumentos de registro, de levantamento de 

informações e de sistematização da experiência do estágio. 

 

§ 12° - Atuar de modo ético em qualquer situação e zelar pelo bom nome das instituições e 

pessoas envolvidas no Programa de Estágio. 

 

§ 13° - Acompanhar a execução do Termo de Compromisso acordado, com vistas ao bom 
andamento do acordo e à implementação adequada do Programa de Estágio Supervisionado. 

 

 

Das Atribuições dos Professores Responsáveis 

 

Art. 10 - O estágio deverá ser supervisionado: 

 
I - Por docentes efetivos lotados no Departamento de Ciências Sociais da Unifesp (denominados 

professores supervisores); 

 

II – Por professores formadores lotados no campo de estágio. 

 

Art. 11 - O professor supervisor, conforme o projeto de estágio desenvolvido, poderá ter auxílio 

de outros docentes, monitores, bolsistas de iniciação científica e contar com a participação de 

docentes de outras áreas e departamentos. 
 

Art. 12 - Ao professor supervisor cabe apresentar à CCG o plano de ensino relativo à UC 

ministrada por ele. 

 

§ 1º - O Plano de Ensino de Estágio deve ser coerente com as diretrizes de Estágio Curricular 

Supervisionado do curso. 

 

§ 2º - Cabe ao professor supervisor encaminhar, orientar e supervisionar o estudante no 
desenvolvimento do estágio nas instituições CONCEDENTES. 

 

§ 3º - Cabe aos professores supervisores, junto com a Comissão de Estágio, o poder de decisão 

sobre a definição, a alteração da tipologia, do local e do horário de realização do estágio. 
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§ 4º - Cabe ao professor supervisor verificar o cumprimento da carga horária do estágio, bem 

como a liberdade de estendê-la de acordo com necessidades que se apresentarem no seu 

transcorrer. 

 

Art. 13 - Ao professor formador das instituições CONCEDENTES cabe participar da elaboração 

do plano de atividades do estágio do aluno, em parceria com o professor supervisor, e 

acompanhar, supervisionar e orientar o aluno durante suas atividades no campo de estágio. 
 

Parágrafo Único – Cabe, ainda, ao professor fomador, comunicar ao professor supervisor 

quaisquer irregularidades havidas durante o desenrolar das atividades no campo de estágio. 

 

Da Realização e Comprovação 

 

Art. 14 - O aluno deverá entregar: 
 

§ 1º – À Comissão de Estágio: 1) credenciamento do campo de estágio; 2) Termo de 

Compromisso de Estagio devidamente assinado e carimbado; 3) Ficha de horas, devidamente 

preenchida, assinada pelo diretor da escola ou orientador do campo de estágio e carimbada e 

pelo professor supervisor responsável pela UC. 

 

§ 2º – Ao professor supervisor da UC: 1) plano de estágio; 2) relatório das atividades do estágio 

(conforme orientação do professor). 
 

Art. 15 - O aluno que tiver atuado como docente no Ensino Fundamental ou Médio poderá 

requerer aproveitamento de atividades práticas em uma das UCs de Estágio (I, II ou III), em um 

total de 105 horas, conforme o Regulamento para o Aproveitamento de Atividades Práticas do 

Estágio Curricular Supervisionado [ver anexo]. 

 

Da Avaliação 

 
Art. 16 - A avaliação dos estudantes nas UCs de Estágio se fundamentará no plano de ensino 

proposto pelo professor supervisor. 

 

Parágrafo Único - O professor supervisor discutirá com os estudantes estagiários, deixando 

estabelecido no seu plano de ensino, conteúdos, métodos e recursos didático-pedagógicos, 

bibliografia básica, maneiras, valores e/ou conceitos correspondentes, utilizados no processo 

avaliativo. 



 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
Departamento de Ciências Sociais 

 
 

 7 

 

Art. 17 - Será aprovado nas UCs de Estágio I, II e III o discente que obtiver média final igual ou 

superior a seis (6,0) em cada uma delas, a partir das atividades realizadas no decorrer do 

semestre e da elaboração e entrega do Relatório Final, em data previamente fixada pelo 

Professor, conforme o Plano de Ensino das disciplinas proposto, e que tiver cumprido 

integralmente ou por meio de aproveitamento as horas de atividades práticas exigidas. 

 
Parágrafo Único - As atividades práticas das UCs de Estágio poderão ser desenvolvidas pelos 

estudantes em períodos de férias e/ou recesso escolar, dependendo da disponibilidade das 

instituições, entidades, movimentos e organizações sociais destinatárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
Departamento de Ciências Sociais 

 
 

 8 

Regulamento para o Aproveitamento de Atividades Práticas  
do Estágio Curricular Supervisionado 

 

Artigo 1º - O aproveitamento de horas em Estágio Curricular Supervisionado incidirá apenas 

sobre  a carga horária de atividades práticas compatíveis com aquelas previstas nos planos de 
ensino das UCs Estágio I, II ou III . 

 

Art. 2º - O (a) estudante poderá aproveitar, no máximo, 105 horas de atividades práticas em 

Estágio Curricular Supervisionado. Poderá aproveitar essa carga horária:  

 

§ 1º - O (a) estudante que tiver atuado por pelo menos 105 horas, desde o momento de sua 

matrícula no curso de Licenciatura em Ciências Sociais, na docência no Ensino Fundamental ou 
Ensino Médio em aulas de Sociologia, História, Geografia ou Filosofia.  No caso da docência em 

Sociologia, o aproveitamento poderá ser efetivado na apenas UC Estágio I. No caso da docência 

em História, Geografia ou Filosofia o aproveitamento deverá ser efetivado apenas na UC Estágio 

II.      

 

§ 2º - O (a) estudante matriculado no curso de Licenciatura em Ciências Sociais que já  for 

licenciado  em Historia, Geografia ou Filosofia. Nesse caso, o  aproveitamento deverá ser 

efetivado apenas na UC Estágio II. 
 

§ 3º - O (a) estudante que tiver atuado por pelo menos 105 horas, desde o momento de sua 

matrícula no curso de Licenciatura em Ciências Sociais, como educador, coordenador ou 

funcionário em espaços de educação não-formal tais como museus, ONGs, cursinhos populares 

e outras compatíveis com o perfil do campo da UC Estágio III.  Nesse caso, o  aproveitamento 

deverá ser efetivado apenas na UC Estágio III. 

 

Art. 3º - O aproveitamento de atividades práticas deverá ser requerido por meio de formulário 
específico a ser protocolado na Secretaria Acadêmica  em até 15 (quinze) dias corridos contados 

a partir da data de início da disciplina,  e acompanhado da documentação comprobatória exigida. 

 

Parágrafo único - São documentos comprobatórios das atividades práticas realizadas: 

 

I - Para estudantes de Ciências Sociais que exerceram docência no Ensino Fundamental ou 

Ensino Médio em aulas de Sociologia, História, Geografia ou de Filosofia: 
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• Ficha atualizada, contendo dados da instituição de ensino, assinatura e carimbo da 

direção escolar, em que conste o tempo de exercício no magistério. 

 

II - Para estudantes de Ciências Sociais já licenciados em Historia, em Geografia ou em Filosofia: 

 

• Diploma ou atestado de conclusão do curso. 

 

III - Para estudantes de Ciências Sociais que atuaram como educador, coordenador ou 

funcionário em outras instituições de educação não-formal: 

 

• Declaração da empresa/instituição em que foram realizadas as atividades, 
contendo  descrição das atividades e carga horária e assinatura e carimbo do 

responsável pelo acompanhamento das atividades realizadas.  

• Contrato de trabalho ou carteira profissional em que conste a nomenclatura da 

função/cargo exercido no período. 

 
Art. 5º - A análise da solicitação do estudante caberá àCCG, que ficará responsável por 

documentar os pedidos de Aproveitamento de Atividades Práticas em Estágio Curricular 

Supervisionado, a fim de que não haja dispensa de mais de 105 horas.    

 

Parágrafo único - O resultado deverá ser apresentado pela CCG à Secretaria Acadêmica em 

no máximo até 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data do recebimento do 

requerimento. 

 
Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela CCG ou por comissão criada especialmente a 

esse fim, a qual expedirá os atos complementares que se fizerem necessários. 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DIRETORIA DE ENSINO – UNIFESP 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS – UNIFESP 
 

Acordo de Cooperação Técnica  Nº xx / 20xx 

 
Celebrado entre a UNIFESP – campus Guarulhos e a Diretoria de Ensino Guarulhos Norte  

 

A Universidade Federal de São Paulo (Campus Guarulhos), inscrita no CNPJ sob o número 

60.453.032/0001-74, estabelecida na Estrada do Caminho Velho, 333, em Guarulhos, São Paulo, 

Brasil, representada por seu Diretor Acadêmico, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO, e a Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, estabelecida na Rua/Av_______________, 

em Guarulhos, São Paulo, Brasil, representada pela Dirigente _______________, doravante 

denominada DIRETORIA DE ENSINO, tendo em vista o cumprimento da Lei Nº 11.788 de 25 de 
setembro de 2008, celebram o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a DIRETORIA DE ENSINO concordam em promover a 

cooperação para o desenvolvimento adequado do Programa de Estágio Supervisionado do 

Curso de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais em Escolas desta DIRETORIA, 

mediante ações definidas em comum acordo entre as partes. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROGRAMA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
O Estágio Curricular Supervisionado, definido no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 

em Ciências Sociais, nos termos da Lei n° 11.788/08 e da Lei n° 9.394/96 (Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), entendido como ato educativo supervisionado, visa ao desenvolvimento 

multidimensional de competências do licenciando, em seus aspectos individuais, sócio-culturais 
e ético-políticos, proporcionando ao ESTAGIÁRIO condições de aperfeiçoamento técnico-

cultural, científico, pedagógico e de relacionamento humano, bem como condições de vivenciar 

e adquirir experiência prática em situações reais de trabalho em sua área de atuação profissional 
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OBJETIVOS 

 

 

§ 1° - As atividades do Estágio foram concebidas para constituir uma ação de formação inicial 

dos futuros profissionais e, ao mesmo tempo, contribuir para a co-produção e compartilhamento 

de conhecimentos junto aos atores que atuam no campo do Estágio. 

§ 2° - O Estágio visa a preparação do aluno para atuação no campo educacional como futuro 
docente, mediante a realização de: observação dos ambientes profissionais, pesquisas sobre o 

contexto de atuação; elaboração e aplicação de projetos de intervenção, materializados por meio 

de práticas educacionais preestabelecidas e acordadas entre o ESTAGIÁRIO, o coordenador da 

ESCOLA CONCEDENTE e os coordenadores do Estágio na INSTITUIÇÃO DE ENSINO;  

 

§ 3° - Além da aprendizagem prática dos estagiários da Unifesp na docência, o Programa de 

Estágio Supervisionado poderá desenvolver ações em cooperação com a ESCOLA 
CONCEDENTE,  tais como:  

 

a) ações de extensão em processos formativos de docentes e técnicos;  

b) projetos de pesquisa elaborados de modo cooperativo, tendo como objeto de investigação as 

práticas educativas e a implementação de experimentos inovadores desenvolvidos nesses 

âmbitos;  

c) projetos de pesquisa-extensão que abordem temas e problemas relacionados aos Ensino de 

Ciências Sociais. 
 

OS ESTAGIÁRIOS 

 

§ 4° - Os estagiários são estudantes das Unidades Curriculares Estágio Supervisionado I, II e III, 

matriculados no Curso de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais da UNIFESP. 

 

GESTÃO PRÁTICA 

 
§ 5° - A coordenação do Estágio Supervisionado do Curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Ciências Sociais está a cargo dos professores doutores atuantes nas Unidades Curriculares 

Estágio Supervisionado I, II e III e  dos diretores/gestores das instituições CONCEDENTES, 

tendo em vista os princípios da gestão democrática. A coordenação tem a tarefa de, durante a 

realização do Estágio, produzir e regulamentar orientações complementares, arbitrar sobre 

matéria de sua competência e zelar pelo respeito dos princípios éticos que norteiam a atuação 

profissional do licenciando em Ciências Sociais. 
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§ 6° - A distribuição do grupo de estagiários para atuação na ESCOLA CONCEDENTE será 

definida pelos Coordenadores de Estágio e pela Equipe Técnica da ESCOLA CONCEDENTE. 

 

§ 7° - As atividades de docência e demais experiências realizadas no âmbito do Estágio  deverão 

ser documentadas e comprovadas através do Plano de Atividades, do Credenciamento de 

Estágio e dos Relatórios de Atividades de Estágio. 
 

§ 8° - As atividades desenvolvidas no âmbito do Estágio serão objeto de avaliação por parte dos 

professores das disciplinas de Estágio na INSTITUIÇÃO DE ENSINO e pelos responsáveis pelo 

Estágio na ESCOLA CONCEDENTE. 

 

§ 9° - As atividades poderão ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituídas, de acordo com 

a progressividade do Estágio, desde que de comum  acordo entre os partícipes. 
 

§ 10° - As ações em parceria serão realizadas em espaços internos da ESCOLA CONCEDENTE 

e da INSTITUIÇÃO DE ENSINO (Campus Guarulhos), e eventualmente em espaços externos, 

desde que previamente acordados entre as partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIFESP CAMPUS GUARULHOS 

 

A UNIFESP Campus Guarulhos se responsabiliza plena e integralmente pelas obrigações 
previstas no Art. 7º da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. Os estudantes participantes do 

Programa de Estágio Supervisionado à Docência em Ciências Sociais estarão cobertos pelo 

seguro (n° APÓLICE), estabelecido entre a UNIFESP e a empresa Seguradora, com vigência 

durante o período de______________, obrigando-se a informar a instituição de ensino sobre as 

renovações posteriores. 

 

Compete ao Curso de Ciências Sociais em colaboração com a Equipe do Programa de Estágio 

Supervisionado: 
 

§ 1° - Organizar as ações previstas no Programa de Estágio Supervisionado em colaboração 

com a Equipe Técnica e Docente da ESCOLA CONCEDENTE; 

 

§ 2° - Produzir orientações claras e contextualizadas para a atuação dos estagiários, oferecendo 

à ESCOLA CONCEDENTE os Programas das Unidades Curriculares Estágio Supervisionado I, 

II e III; 
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§ 3° - Orientar e dirigir as ações de aprendizagem prática dos estagiários em colaboração com 

o professor e/ou corpo técnico da ESCOLA CONCEDENTE; 

 

§ 4° - Orientar a utilização ética e adequada dos instrumentos de registro, de levantamento de 

informações e de sistematização da experiência do Estágio; 

 
§ 5° - Avaliar as instalações da parte ESCOLA CONCEDENTE do Estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do aluno; 

 

§ 6° - Avaliar a realização do Estágio do aluno por meio de instrumentos de avaliação (relatórios 

de estágio, planos de ação, entre outros) definidos pelos professores responsáveis pelas 

disciplinas Estágio I, II eIII. 

 
§ 7° - Acompanhar a execução do presente Acordo de Cooperação e do Termo de Compromisso 

(estabelecido entre a CONCEDENTE e INSTITUIÇÃO DE ENSINO), com vistas à 

implementação adequada do Programa de Estágio Supervisionado. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES DA ESCOLA CONCEDENTE 

 

Compete à Equipe Técnica e Docente: 

 
§ 1° - Planejar em conjunto com a Equipe de Estágio Supervisionado a capacidade de 

atendimento ao Programa, indicando docentes e/ou técnicos formadores para os estagiários; 

 

§ 2° - Receber os estagiários e informá-los sobre o planejamento das atividades educacionais 

bem como sobre as atividades rotineiras da gestão institucional, as modalidades de participação 

da comunidade escolar, suas regras e normas e facilitar a participação dos estagiários nessas 

práticas institucionais quando oportuno (Conselho Escolar, Conselho de Classe, Associação de 

Pais e Mestres – APMs -, Grêmio Estudantil etc.); 
 

§ 3° - Explicitar a organização do trabalho da ESCOLA CONCEDENTE, nas dimensões 

pedagógica e administrativa, como na elaboração e execução do Projeto Pedagógico, de planos 

de desenvolvimento institucional, suporte à inclusão, avaliação institucional, organização da 

gestão financeira etc. (fontes e usos de recursos);  

 

§ 4° - Orientar o estagiário no desenvolvimento das atividades colaborativas propostas; 
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§ 5° - Manter em arquivo e à disposição da fiscalização os documentos que comprovem a relação 

de Estágio; 

 

§ 6° - Promover a integração dos estagiários nas ações cotidianas da instituição e manter diálogo 

permanente com os professores de Estágio da universidade; 

 
§ 7° - Apresentar demandas por ações pedagógicas que poderão ser desenvolvidas pelos 

estagiários na instituição e/ou na classe, visando contribuir com a melhoria da qualidade do 

trabalho realizado e com a formação prática; 

 

§ 8° - Avaliar as ações desenvolvidas pelo estagiário no âmbito do trabalho na ESCOLA 

CONCEDENTE. 

 
§ 9° - Acompanhar a execução do Termo de Compromisso (estabelecido entre a CONCEDENTE 

e INSTITUIÇÃO DE ENSINO), com vistas à implementação adequada do Programa de Estágio 

Supervisionado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

Compete ao ESTAGIÁRIO: 

 
§ 1° - Respeitar as Normas da ESCOLA CONCEDENTE do Programa de Estágio 

Supervisionado; 

 

§ 2° - Manter relação de respeito e cordialidade com os alunos e seus familiares, equipe técnica, 

funcionários e o professor formador da ESCOLA CONCEDENTE; 

 

§ 3° - Estabelecer diálogo e atender às orientações do professor designado para supervisionar 

o Estágio, participando ativamente de forma cooperativa dos momentos de planejamento e 
realização de atividades propostas; 

 

§ 4° - Comparecer pontual e assiduamente às atividades em que a participação for pré-acordada, 

empenhando-se no sucesso de sua execução, respeitando os horários e cronogramas 

estabelecidos; 
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§ 5° - Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre 

que solicitado pela ESCOLA CONCEDENTE; 

 

§ 6° - Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto à 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à ESCOLA CONCEDENTE; 

 

§ 7° - Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: trancamento 
de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Instituição de Ensino; 

 

§ 8° - Encaminhar os documentos comprobatórios do vínculo de Estágio, elaboradas pela 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO, bem os Relatórios de Atividades do Estágio, para a coordenação do 

Programa de Estágio Supervisionado; 

 

§ 9° - Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservância das normas 
internas da ESCOLA CONCEDENTE, ou provocados por negligência ou imprudência; 

 

§ 10° - Recorrer às autoridades da ESCOLA CONCEDENTE e ao professor de Estágio quando 

necessário; 

 

§ 11° - Utilizar ética e adequadamente os instrumentos de registro, de levantamento de 

informações e de sistematização da experiência do estágio. 

 
§ 12° - Atuar de modo ético em qualquer situação e zelar pelo bom nome das instituições e 

pessoas envolvidas no Programa de Estágio. 

 

§ 13° - Acompanhar a execução do Termo de Compromisso (estabelecido entre a 

CONCEDENTE e INSTITUIÇÃO DE ENSINO), com vistas à implementação adequada do 

Programa de Estágio Supervisionado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA DE ENSINO 
 

§ 1° - Assessorar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO na identificação e sensibilização das ESCOLAS 

CONCEDENTES; 

 

§ 2° - Disponibilizar informações sobre as escolas, projetos e programas que estão sob sua 

responsabilidade; 
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§ 3° - Indicar coordenadores, supervisores ou professores desta DIRETORIA DE ENSINO que 

possam atuar como interlocutores para o acompanhamento das ações deste Acordo de 

Cooperação Técnica; 

 

§ 4° - Sugerir campos específicos de atuação que possam ser objeto de ações educativas no 

âmbito dos Estágios; 

 
§ 5° - Contribuir para a criação de canais de comunicação com as ESCOLAS que estão sob sua 

responsabilidade; 

 

§ 6° - Acompanhar a execução do presente Acordo de Cooperação Técnica, com vistas ao bom 

andamento do acordo e à implementação adequada do Programa de Estágio Supervisionado 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

Os recursos materiais, humanos e financeiros necessários à execução das atividades resultantes 

deste Acordo, serão providenciados pelas partes conveniadas (INSTITUIÇÃO DE ENSINO E 

DIRETORIA DE ENSINO), dentro das suas possibilidades, conforme cada caso, ou mediante 

captação junto a organismos oficiais, governamentais ou privados, nacionais ou estrangeiros. O 

presente Acordo de Cooperação Técnica desonera quaisquer obrigações financeiras das partes 

signatárias no atendimento de suas cláusulas, que excedam suas responsabilidades próprias, 

sendo que não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução 
deste Termo 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 

 

O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante 

instrumento por escrito, firmado entre os partícipes. Toda e qualquer alteração deste instrumento 

somente poderá ser feita por Termo Aditivo, em comum acordo entre as partes. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 

Este Acordo de Cooperação Técnica vigorará a partir da data de sua assinatura, pelo período de 

um ano, podendo ser prorrogado por até dois anos com a concordância de ambas as instituições. 

Serão disponibilizados à DIRETORIA DE ENSINO e à ESCOLA CONCEDENTE o Projeto 

Político-Pedagógico da Licenciatura em Ciências Sociais e os Programas das Unidades 

Curriculares Estágio Supervisionado I, II e III, do curso de Ciências Sociais da Unifesp. 
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O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido mediante justificativa expressa 

a ser apresentada aos Coordenadores de Estágio Supervisionado. No caso de rescisão durante 

o semestre letivo e enquanto houver programação de recepção de estagiários e trabalhos em 

execução, será lavrado Termo de Rescisão no qual serão fixadas as responsabilidades 

respectivas quanto à conclusão de cada um dos trabalhos pendentes e de modo a não produzir 

prejuízos ao trabalho dos docentes e/ou técnicos formadores da ESCOLA CONCEDENTE e à 
vida escolar dos estagiários. 

 

E, por estarem justas e acordadas, firmam o Acordo de Cooperação Técnica, em 2 (duas) cópias 

de igual forma e teor. 

 

Local e data: 

 
____________________________ 

Prof. Dr.  

Diretor do Campus Guarulhos 

Unifesp (Campus Guarulhos) 

 

Local e data: 

 

___________________________________ 
Prof. 

Dirigente da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte 
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TERMO DE COMPROMISSO TRIPARTITE: CIÊNCIAS SOCIAIS –  
INSTITUIÇÃO  EDUCACIONAL- ESTUDANTE  ESTAGIÁRIO 

 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE BACHARELADO E 

LICENCIATURA 
EM CIÊNCIAS SOCIAIS – UNIFESP 

 
Termo de Compromisso Nº xx / 20xx 

 
Celebrado entre o Departamento de Ciências Sociais da UNIFESP – campus Guarulhos, a Insituição Concedente e o 

estudante estagiário  

 

A Universidade Federal de São Paulo (Campus Guarulhos), inscrita no CNPJ 

sob o número 60.453.032/0001-74, estabelecida na Estrada do Caminho Velho, 

333, em Guarulhos, São Paulo, Brasil, representada pelo(a) coordenador(a) do 

Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, doravante denominada 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a Instituição__________________________, 

estabelecida na Rua/Av_______________, em Guarulhos, São Paulo, Brasil, 

representada por seu Diretor, doravante denominada CONCEDENTE, e o 

estudante ___________________,  matriculado sob o n° __________, no Curso 

de Licenciatura em Ciências Sociais da UNIFESP, doravante denominado 

ESTAGIÁRIO, tendo em vista o cumprimento da Lei Nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008, celebram o seguinte: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a CONCEDENTE concordam em promover a cooperação para 

o desenvolvimento adequado do Programa de Estágio Supervisionado do Curso de Bacharelado 

e Licenciatura em Ciências Sociais, mediante ações definidas em comum acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROGRAMA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
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O Estágio Obrigatório, definido no Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Sociais, nos termos 

da Lei n° 11.788/08 e da Lei n° 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), entendido 

como ato educativo supervisionado, visa o desenvolvimento multidimensional de competências 

do licenciando, em seus aspectos individuais, sócio-culturais e ético-políticos, proporcionando 

ao ESTAGIÁRIO condições de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico, pedagógico e de 

relacionamento humano, bem como condições de vivenciar e adquirir experiência prática em 

situações reais de trabalho em sua área de atuação profissional. 
 

OBJETIVOS 

 

§ 1° - As atividades do Estágio foram concebidas para constituir uma ação de formação inicial 

dos futuros profissionais e, ao mesmo tempo, contribuir para a co-produção e compartilhamento 

de conhecimentos junto aos atores que atuam no campo do Estágio. 

 
§ 2° - O Estágio visa a preparação do aluno para atuação no campo educacional como futuro 

docente, mediante a realização de: observação dos ambientes profissionais, pesquisas sobre o 

contexto de atuação; elaboração e aplicação de projetos de intervenção, materializados por meio 

de práticas educacionais preestabelecidas e acordadas entre o ESTAGIÁRIO, o coordenador da 

CONCEDENTE e os coordenadores do Estágio na INSTITUIÇÃO DE ENSINO;  

 

§ 3° - Além da aprendizagem prática dos estagiários da Unifesp na docência, o Programa de 

Estágio Supervisionado poderá desenvolver ações em cooperação com a CONCEDENTE,  tais 
como: a) ações de extensão em processos formativos de docentes e técnicos; b) projetos de 

pesquisa elaborados de modo cooperativo, tendo como objeto de investigação as práticas 

educativas e a implementação de experimentos inovadores desenvolvidos nesses âmbitos; c) 

projetos de pesquisa-extensão que abordem temas e problemas relacionados aos Ensino de 

Ciências Sociais. 

 

OS ESTAGIÁRIOS 

 
§ 4° - Os estagiários são estudantes das Unidades Curriculares Estágio Supervisionado I, II e III, 

matriculados no Curso de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais da UNIFESP. 

 

GESTÃO PRÁTICA 

 

§ 5° - A coordenação do Estágio Supervisionado do Curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Ciências Sociais está a cargo dos professores doutores atuantes nas Unidades Curriculares 
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Estágio Supervisionado I, II e III e  dos diretores/gestores das instituições CONCEDENTES, 

tendo em vista os princípios da gestão democrática. A coordenação tem a tarefa de, durante a 

realização do Estágio, produzir e regulamentar orientações complementares, arbitrar sobre 

matéria de sua competência e zelar pelo respeito dos princípios éticos que norteiam a atuação 

profissional do licenciando em Ciências Sociais. 

§ 6° - A distribuição do grupo de estagiários para atuação na CONCEDENTE será definida pelos 

Coordenadores de Estágio e pela Equipe Técnica da CONCEDENTE. 
 

§ 7° - As atividades de docência e demais experiências realizadas no âmbito do Estágio  deverão 

ser documentadas e comprovadas através do Plano de Atividades, do Credenciamento de 

Estágio e dos Relatórios de Atividades de Estágio. 

 

§ 8° - As atividades desenvolvidas no âmbito do Estágio serão objeto de avaliação por parte dos 

professores das disciplinas de Estágio na INSTITUIÇÃO DE ENSINO e pelos responsáveis pelo 
Estágio na CONCEDENTE. 

 

§ 9° - As atividades poderão ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituídas, de acordo com 

a progressividade do Estágio, desde que de comum  acordo entre os partícipes. 

 

§ 10° - As ações em parceria serão realizadas em espaços internos da CONCEDENTE e da 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO (Campus Guarulhos), e eventualmente em espaços externos, desde 

que previamente acordados entre as partes. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIFESP CAMPUS GUARULHOS 

 

A UNIFESP Campus Guarulhos se responsabiliza plena e integralmente pelas obrigações 

previstas no Art. 7º da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. Os estudantes participantes do 

Programa de Estágio Supervisionado à Docência em Ciências Sociais estarão cobertos pelo 

seguro (n°APÓLICE), estabelecido entre a UNIFESP e a empresa Seguradora, com vigência 

durante o período de______________, obrigando-se a informar a instituição de ensino sobre as 
renovações posteriores. 

 

Compete ao Curso de Ciências Sociais em colaboração com a Equipe do Programa de Estágio 

Supervisionado: 

§ 1° - Organizar as ações previstas no Programa de Estágio Supervisionado em colaboração 

com a Equipe Técnica e Docente da CONCEDENTE; 
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§ 2° - Produzir orientações claras e contextualizadas para a atuação dos estagiários, oferecendo 

à CONCEDENTE os Programas das Unidades Curriculares Estágio Supervisionado I, II e III; 

§ 3° - Orientar e dirigir as ações de aprendizagem prática dos estagiários em colaboração com 

o professor e/ou corpo técnico da CONCEDENTE; 

 

§ 4° - Orientar a utilização ética e adequada dos instrumentos de registro, de levantamento de 

informações e de sistematização da experiência do Estágio; 

 

§ 5° - Avaliar as instalações da parte CONCEDENTE do Estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do aluno; 

 

§ 6° - Avaliar a realização do Estágio do aluno por meio de instrumentos de avaliação definidos 

pelos professores responsáveis pelas disciplinas Estágio I,II,III. 

 

§ 7° - Acompanhar a execução do presente Acordo de Cooperação, com vistas ao bom 

andamento do Acordo e à implementação adequada do Programa de Estágio Supervisionado. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES DA CONCEDENTE 

 

Compete à Equipe Técnica e Docente 

 

§ 1° - Planejar em conjunto com a Equipe de Estágio Supervisionado a capacidade de 

atendimento ao Programa, indicando docentes e/ou técnicos formadores para os estagiários; 

 

§ 2° - Receber os estagiários e informá-los sobre o planejamento das atividades educacionais 
bem como sobre as atividades rotineiras da gestão institucional, as modalidades de participação 

da comunidade escolar, suas regras e normas e facilitar a participação dos estagiários nessas 

práticas institucionais quando oportuno (Conselho Escolar, Conselho de Classe, Associação de 

Pais e Mestres –APMs -, Grêmio Estudantil etc.); 

 

§ 3° - Explicitar a organização do trabalho da CONCEDENTE, nas dimensões pedagógica e 

administrativa, como na elaboração e execução do Projeto Pedagógico, de planos de 
desenvolvimento institucional, suporte à inclusão, avaliação institucional, organização da gestão 

financeira etc. (fontes e usos de recursos);  

 

§ 4° - Orientar o estagiário no desenvolvimento das atividades colaborativas propostas; 
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§ 5° - Manter em arquivo e à disposição da fiscalização os documentos que comprovem a relação 

de Estágio; 

 

§ 6° - Promover a integração dos estagiários nas ações cotidianas da instituição e manter diálogo 

permanente com os professores de Estágio da universidade; 

 
§ 7° - Apresentar demandas por ações pedagógicas que poderão ser desenvolvidas pelos 

estagiários na instituição e/ou na classe, visando contribuir com a melhoria da qualidade do 

trabalho realizado e com a formação prática; 

 

§ 8° - Avaliar as ações desenvolvidas pelo estagiário no âmbito do trabalho na CONCEDENTE. 

 

§ 9° - Acompanhar a execução do presente Acordo de Cooperação, com vistas ao bom 
andamento do Acordo e à implementação adequada do Programa de Estágio Supervisionado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

Compete ao ESTAGIÁRIO: 

 

§ 1° - Respeitar as Normas da CONCEDENTE do Programa de Estágio Supervisionado; 

 
§ 2° - Manter relação de respeito e cordialidade com os alunos e seus familiares, equipe técnica, 

funcionários e o professor formador da CONCEDENTE; 

 

§ 3° - Estabelecer diálogo e atender às orientações do professor designado para supervisionar 

o Estágio, participando ativamente de forma cooperativa dos momentos de planejamento e 

realização de atividades propostas; 

 

§ 4° - Comparecer pontual e assiduamente às atividades em que a participação for pré-acordada, 
empenhando-se no sucesso de sua execução, respeitando os horários e cronogramas 

estabelecidos; 

 

§ 5° - Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre 

que solicitado pela CONCEDENTE; 
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§ 6° - Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto à 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à CONCEDENTE; 

 

§ 7° - Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: trancamento 

de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Instituição de Ensino; 

 

§ 8° - Encaminhar os documentos comprobatórios do vínculo de Estágio, elaboradas pela 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, bem os Relatórios de Atividades do Estágio, para a coordenação do 

Programa de Estágio Supervisionado; 

 

§ 9° - Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservância das normas 

internas da CONCEDENTE, ou provocados por negligência ou imprudência; 

 

§ 10° - Recorrer às autoridades da CONCEDENTE e ao professor de Estágio quando necessário; 
 

§ 11° - Utilizar ética e adequadamente os instrumentos de registro, de levantamento de 

informações e de sistematização da experiência do estágio. 

 

§ 12° - Atuar de modo ético em qualquer situação e zelar pelo bom nome das instituições e 

pessoas envolvidas no Programa de Estágio. 

 

§ 13° - Acompanhar a execução do presente Termo de Compromisso, com vistas ao bom 
andamento do acordo e à implementação adequada do Programa de Estágio Supervisionado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Os recursos materiais, humanos e financeiros necessários à execução das atividades resultantes 

deste Acordo, serão providenciados pelas partes conveniadas (INSTITUIÇÃO DE ENSINO E 

CONCEDENTE), dentro das suas possibilidades, conforme cada caso, ou mediante captação 

junto a organismos oficiais, governamentais ou privados, nacionais ou estrangeiros. O presente 
Termo de Compromisso desonera quaisquer obrigações financeiras das partes signatárias no 

atendimento de suas cláusulas, que excedam suas responsabilidades próprias, sendo que não 

haverá transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução deste Termo. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

O presente Termo de Compromisso poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante instrumento 

por escrito, firmado entre os partícipes. Toda e qualquer alteração deste instrumento somente 

poderá ser feita por Termo Aditivo, em comum acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

Este Termo de Compromisso vigorará a partir da data de sua assinatura, pelo período de seis 
meses, podendo ser prorrogado por até dois anos com a concordância das partes envolvidas. 

Serão disponibilizados à CONCEDENTE conveniada o Projeto Político-Pedagógico da 

Licenciatura em Ciências Sociais e os Programas das Unidades Curriculares Estágio 

Supervisionado I, II e III, do curso de Ciências Sociais da Unifesp. 

 

O presente Termo de Compromisso poderá ser rescindido mediante justificativa expressa a ser 

apresentada aos Coordenadores de Estágio Supervisionado. No caso de rescisão durante o 
semestre letivo e enquanto houver programação de recepção de estagiários e trabalhos em 

execução, será lavrado Termo de Rescisão no qual serão fixadas as responsabilidades 

respectivas quanto à conclusão de cada um dos trabalhos pendentes e de modo a não produzir 

prejuízos ao trabalho dos docentes e/ou técnicos formadores da CONCEDENTE e à vida escolar 

dos estagiários. 

 

E, por estarem justas e acordadas, firmam o Termo de Cooperação, em 3 (três) cópias de igual 

forma e teor. 
 
Local e data: 

 

____________________________ 
Prof. Dr.  

Coordenador(a) do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais 

Unifesp (Campus Guarulhos) 
 

Local e data: 

___________________________________ 
Prof. 

Diretor da Instituição CONCEDENTE 

 
Local e data: 

___________________________________ 

Estudante  
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FICHA DE ESTÁGIO – CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
Nome do aluno:   _______________________________________________________________ 
Termo: ______    Nº de matrícula: ___________    Ano de Ingresso:_______________________ 
Telefone:   ______________________   E-mail:  ______________________________________ 
Campo de Estágio:   ____________________________________________________________ 
Professor Supervisor:  ___________________________________________________________ 
Professor Formador:   ___________________________________________________________ 
 

Data Horas Atividades Desenvolvidas Visto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de Horas:  

 Carimbo da Instituição / Assinatura e carimbo do responsável pela Instituição 

 
Data:  ____/____/______                           

Assinatura do Aluno: _______________________________________________________ 

Assinatura do Professor Supervisor: ___________________________________________ 

 

 


