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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  

 

Art.1. O presente Regulamento visa normatizar a organização, as competências e o 

funcionamento do Estágio Supervisionado (ES) do Curso de Licenciatura em Química do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), Campus 

Guanambi, de acordo com a Lei de Estágio n° 11788/2008, bem como as Diretrizes das 

Licenciaturas, o Regimento de Estágio do IF Baiano e a Organização Didática dos Cursos 

Superiores do IF Baiano.  

  

Parágrafo único. O ES do curso de Licenciatura em Química do IF Baiano Campus 

Guanambi obedecerá às normas presentes neste regulamento, no Projeto Pedagógico 

do Curso e demais normas do IF Baiano.  

  

Art. 2. O ES deve estar integrado à proposta pedagógica da Instituição de estágio e ter 

o acompanhamento de professores regentes da(s) escola(s) concedente(s) do estágio e 

professores orientadores do IF Baiano.   

  

Art. 3. As atividades de ES devem proporcionar aos estagiários a participação em 

situações reais de vida e trabalho, vinculadas a sua área de formação, bem como a 

análise crítica das mesmas.   

 

§1° As atividades de ES devem buscar em todas as suas variáveis a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão.   

  

§2° A ética profissional e a sua prática devem perpassar todas as atividades vinculadas 

ao ES. Além de vivenciar a parte prática da formação, integrada à implementação do 

Projeto pedagógico das Instituições de Estágio é fundamental construir uma nova 

prática pedagógica, a partir da reflexão sobre as teorias docentes vivenciadas.  
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CAPÍTULO I 
 

DA NATUREZA, OBJETIVOS E FINALIDADES 
  

 

Art. 4. O Estágio Supervisionado (ES) envolve as atividades desenvolvidas com alunos e 

professores na escola ou em outros ambientes educativos sob o acompanhamento e 

supervisão da instituição formadora.   

  

Art. 5. O ES inclui atividades de observação, coparticipação e regência de turma, além 

de atividades no laboratório do Campus e ações relativas ao planejamento, análise e 

avaliação do processo pedagógico, visando à reorganização do exercício docente 

envolvendo ainda as várias dimensões da dinâmica escolar: gestão, interação dos 

professores e relacionamento escola/família/comunidade.  

 

 §1° As atividades de OBSERVAÇÃO referem-se à observação de aulas, de reuniões de 

conselho de classe, reuniões de pais, de reuniões de conselho escolar e outras; 

observação de atividades de lazer, incluindo os horários de intervalo (recreio), horário 

de entrada e saída dos alunos, organização e realização de eventos na escola, 

desenvolvimento de projetos e qualquer outro tipo de atividade pedagógica realizada 

na instituição de ensino concedente do estágio; 

 

§ 2° As atividades de COPARTICIPAÇÃO dizem respeito à realização de atividades de 

monitoria ou outra forma de atendimento individualizado ou pequenos grupos de 

alunos para tirar dúvidas em relação ao conteúdo da área de química; desenvolvimento 

de projetos temáticos na área de química ou interdisciplinares (acompanhados pelo 

professor supervisor), apoio na organização e realização de eventos na escola; auxílio 

aos professores em atividades de ensino realizadas em sala de aula, laboratórios ou 

qualquer outro espaço da instituição de ensino concedente do estágio; 

 

§ 3° As atividades de REGÊNCIA referem-se às atividades de ensino realizadas em sala 

de aula (acompanhadas pelo professor supervisor e/ou pelo professor orientador);   
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atividades de ensino realizadas em laboratórios (acompanhadas pelo professor 

supervisor e/ou professor orientador); desenvolvimento de projetos de ensino 

(acompanhados pelo professor supervisor e/ou professor orientador). 

 

Art. 6. O Estágio Supervisionado deverá ser realizado em escolas de Educação Básica nas 

turmas de 9° Ano do Ensino Fundamental II, de Ensino Médio e Ensino Médio 

profissionalizante.  

 

Parágrafo único. Escolas de cidades não contempladas no raio x km, serão avaliadas 

pela coordenação de estágio. 

 

Art. 7. O Estágio Supervisionado poderá ser realizado em outros espaços formais de 

educação desde que correlatas à área de formação do curso e nas instituições vinculadas 

ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).  

 

Art. 8. O Estágio Supervisionado é o componente curricular articulador entre a formação 

teórica e a prática pedagógica, tendo por objetivo o desenvolvimento de habilidades 

necessárias à formação de profissionais preparados para o exercício do magistério do 

Ensino Básico: Ensinos Fundamental II, Médio e Médio Profissionalizante.   

 

Art. 9. O Estágio Supervisionado será dividido em quatro etapas designadas: Estágio 

Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Estágio Supervisionado III e Estágio 

Supervisionado IV, sendo um estágio por semestre iniciando no 5º semestre do curso.  

 

§1° No Estágio Supervisionado I o discente realizará atividades de observação, 

coparticipação, investigação e análise da cultura escolar em uma escola de Ensino 

Fundamental II; e elaboração do relato de experiência.  

 

§2° O Estágio Supervisionado II compreende a regência para o Ensino Fundamental II, o 

desenvolvimento de projetos de ensino em Educação em Química/ Ciências iniciados e 

elaboração do relato de experiência.    
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§3° O Estágio Supervisionado III envolve a observação, coparticipação, investigação e 

análise do cotidiano escolar em uma instituição de Ensino Médio, contemplando 

(podendo contemplar) ainda a participação dos discentes em atividades desenvolvidas 

em laboratórios. 

 

§4° O Estágio Supervisionado IV compreende a regência para o Ensino Médio, análise 

reflexiva e vivencial de problemas concernentes ao ensino da Química e 

desenvolvimento de projetos de intervenção. Ao final dessa etapa, o aluno elaborará 

um relatório final no qual constarão as experiências dos estágios anteriores. 

   

Art. 10.  O Estágio Supervisionado terá carga horária mínima de quatrocentas (405) 

horas.  

 

§1° A carga horária das etapas do Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em 

Química do IF Baiano Campus Guanambi ficará assim distribuída: 

  I. 90 horas para o Estágio Supervisionado I.  

II. 105 horas para cada um dos demais estágios.   

 

§2° A distribuição da carga horária relativa às atividades específicas de cada um dos 

Estágios Supervisionados deverá seguir o que é recomendado no Art. 11 ou ser prevista 

pelo professor da(s) disciplina(s) de Estágio Supervisionado conforme haja necessidade 

de alterações e divulgada aos discentes no início dos semestres letivos correspondentes.  

 

§3° A divisão de carga horária prevista no inciso primeiro deste artigo prevalecerá para 

as turmas com ingresso a partir do primeiro semestre do ano de 2013.  

  

§4° As cargas horárias e divisões do Estágio Supervisionado para as turmas anteriores 

ao ano de 2013 obedecerão a decisão do Colegiado de Curso e/ou matriz(es) 

curriculares vigentes.   
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Art. 11.  A Carga Horária de cada uma das etapas poderá ser cumprida observando a 

seguinte divisão em horas e tipo de atividades: 

 

I. No ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (5º período) as 90 horas serão cumpridas mediante a 

realização das seguintes atividades e suas respectivas cargas horárias: 

 

a) Diagnóstico da Instituição Concedente do Estágio Supervisionado. 10 horas 

b) Observação e coparticipação no 9° do Ensino Fundamental II. 20 horas 

c) Planejamento e execução de uma atividade em parceria com 

disciplina(s) do período letivo. 
15 horas 

d) Encontros com o professor orientador para estudos, orientações e 

discussões sobre a realização do Estágio Supervisionado. 
30 horas 

e) Preenchimento de Fichas de Acompanhamento e demais 

documentos; produção e apresentação oral de relato de Experiência 

contendo as atividades desenvolvidas durante o estágio. 

15 horas 

 

II. No ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (6° período) as 105 horas do Estágio serão cumpridas 

mediante a realização das seguintes atividades e suas respectivas cargas horárias: 

 

a) Observação e coparticipação. 10 horas 

b) Elaboração de Projeto de Intervenção Pedagógica. 10 horas 

c) Planejamento e preparação de materiais didáticos para realização 

das atividades de Regência. 
10 horas 

d) Realização das atividades de Regência. 30 horas 

e) Encontros com o professor orientador para estudos, orientações e 

discussões sobre a realização do Estágio Supervisionado. 
30 horas 

f) Preenchimento de Fichas de Acompanhamento e demais 

documentos; produção e apresentação de relato de experiência das 

atividades de Regência. 

15 horas 
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III. No ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (7° período) as 105 horas serão cumpridas 

mediante a realização das seguintes atividades e suas respectivas cargas horárias: 

 

a) Diagnóstico da instituição concedente para o estágio. 05 horas 

b) Observação e coparticipação em turmas de Ensino Médio. 20 horas 

c) Preparação e desenvolvimento de práticas a serem aplicadas em 

eventos. 
20 horas 

d) Realização de atividades no laboratório do Campus. 10 horas 

e) Encontros com o professor orientador para estudos, orientações e 

discussões sobre a realização do Estágio Supervisionado. 
30 horas 

f) Preenchimento de Fichas de Acompanhamento e demais 

documentos; produção e apresentação de relato de experiência das 

atividades desenvolvidas no decorrer do estágio. 

20 horas 

 

IV. No ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV (8° período) as 105 horas do Estágio serão 

cumpridas mediante a realização das seguintes atividades e suas respectivas cargas 

horárias: 

 

a) Observação e coparticipação. 10 horas 

b) Elaboração Projeto de Intervenção Pedagógica. 10 horas 

c) Planejamento das atividades de Regência e preparação de materiais 

didáticos. 
10 horas 

d) Realização das atividades de Regência. 30 horas 

e) Encontros com o professor orientador para estudos, orientações e 

discussões sobre a realização do Estágio Supervisionado. 
20 horas 

f) Preenchimento de Fichas de Acompanhamento e demais 

documentos; produção e apresentação de relatório final das atividades 

desenvolvidas nas quatro etapas do Estágio Supervisionado. 

25 horas 
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CAPÍTULO II 
 

DOS PARTÍCIPES DO ESTÁGIO 
 

  

Art.12. Os (as) partícipes envolvidos (as) com o processo do estágio curricular são:  

I.  Coordenador(a) de estágio, professor(a) de estágio e orientador, docente do 

IF Baiano Campus Guanambi.  

II. Supervisor(a) de campo/preceptor(a) de estágio/regente de classe, 

profissional da instituição concedente de estágio.  

III. Estagiário(a), estudante do IF Baiano Campus Guanambi.  

 

Parágrafo único. A Coordenação de Estágio será composta por 02 docentes do curso, 

eleitos em reunião do Colegiado, nomeados por Portaria Interna, para um mandato de 

02 (dois) anos, contados da data da posse. 

 

Art.13. Ao coordenador (a) de estágio supervisionado do IF Baiano Campus Guanambi, 

compete:  

I. Planejar semestralmente as atividades, devidamente aprovadas pelo 

Colegiado do curso;   

II. Acompanhar o desenvolvimento do estágio;  

III. Realizar reuniões com os (as) demais docentes de estágio;  

IV. Responsabilizar-se pela articulação dos docentes e pelo processo de 

fechamento do componente curricular. 

 

Art.14. Ao professor(a)  e orientador(a) do estágio supervisionado do IF Baiano Campus 

Guanambi compete: 

I. planejar, acompanhar, executar, avaliar e realimentar as atividades ligadas à 

orientação para o estágio supervisionado, em conformidade com o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), programas, calendário escolar e cronogramas 

estabelecidos e em conjunto com a Coordenação de Estágio Supervisionado; 
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II. reunir individual e/ou coletivamente com os estagiários, em horários 

previamente acertados, orientando-os nas atividades de estágio supervisionado; 

III. acompanhar sistematicamente o estagiário na instituição de ensino 

concedente do estágio, por meio de visitas e encontros com o professor 

supervisor e o responsável pela instituição de ensino; 

IV. orientar o aluno para as atividades que serão desenvolvidas durante o estágio 

supervisionado; 

V. auxiliar na organização e realização do Seminário de Socialização e Avaliação 

Geral do Estágio Supervisionado; 

VI. realizar a avaliação das atividades e orientações sobre possíveis revisões do 

relatório final e dos relatos de experiência do Estágio Supervisionado; 

VII. manter a Coordenação do Estágio Supervisionado informada sobre o 

andamento das atividades de estágio; 

VIII. buscar, quando necessário, junto à Coordenação de Estágio Supervisionado 

ou à Coordenação do Curso orientações para a elaboração do planejamento, 

bem como, a realização das atividades de estágio supervisionado. 

 

Art.15. Ao (à) estagiário(a), estudante do IF Baiano Campus Guanambi, regularmente 

matriculado (a) em disciplina/componente curricular de estágio compete:  

I. Efetivar matrícula no componente curricular estágio, conforme calendário 

acadêmico e condições deste Regulamento de estágio do curso;  

II. Cumprir a carga horária do estágio obrigatório prevista no Projeto Pedagógico 

do Curso e as atividades de avaliação previstas no Regulamento de estágio do 

curso; 

III. Comparecer aos locais de estágio, munido da documentação exigida;  

IV. Respeitar as normas regimentais e disciplinares da unidade concedente; 

V. Munir-se de toda documentação exigida pela Coordenação de Estágio;  

VI. Solicitar redução de carga horária de estágio, quando for o caso, dentro do 

prazo estabelecido pelo Colegiado do curso, apresentando documento 

comprobatório das atividades desenvolvidas na área a qual pleiteia formação;   
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VII. Realizar as avaliações e entregar relatórios no prazo previsto;  

VIII. Comunicar imediatamente ao/a supervisor (a), orientador(a) e 

coordenador(a) eventuais dificuldades e impedimentos relacionados à 

realização das atividades de estágio;  

IX. Realizar as atividades de estágio com zelo e dedicação, demonstrando 

interesse, criatividade e capacidade de trabalhar em equipe; 

X. Participar do processo de planejamento do projeto de estágio, juntamente 

com o orientador e supervisor;  

XI. Sugerir e acatar a realização de atividades planejadas;  

XII. Seguir as instruções de segurança no ambiente de estágio;  

XIII. Agir de forma coerente e ética na realização das atividades de estágio;   

XIV. Zelar pelo patrimônio material e imaterial relacionados aos ambientes de 

realização do estágio. 

 

Art. 16. Ao (à) Supervisor(a) de estágio/preceptor(a) de estágio/regente de classe, 

profissional da instituição concedente de estágio, compete:  

I. Acompanhar a rotina das atividades do (a) estagiário (a);  

II. Participar da elaboração do planejamento das atividades de estágio, bem 

como dos processos de avaliação do estágio realizado pelo (a) estudante;  

III. Elaborar e enviar os relatórios de acompanhamento das atividades dos 

estagiários sob sua supervisão, sempre que solicitado;  

IV. Controlar a frequência do(a) estagiário(a) no local de realização do estágio, 

repassando as informações ao/a supervisor(a)/coordenador(a) de estágio da 

instituição de ensino. 
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CAPÍTULO III 
 

DO ENCAMINHAMENTO PARA O ESTÁGIO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
 

  
Art. 17. Para a realização e conclusão do ES deverão ser apresentados ao coordenador 

e/ou professor (a) de estágio os seguintes documentos:   

I. Termo de compromisso de Estágio (Apêndice I);   

II. Carta de Aceite (Apêndice II);   

III. Carta de Apresentação (Apêndice III);   

IV. Projeto de Atividades do Estágio a serem realizadas na Instituição concedente, 

aprovado pelos professores supervisor e orientador (Apêndice IV);   

V. Ficha de avaliação do estagiário (Apêndice V) e Ficha de Autoavaliação 

(Apêndice VI);  

VI. Registro de frequência (Anexo VII) e relatório parcial e final de atividades de 

estágio.   

 

§1° Ao final do período letivo, o (a) estagiário (a) deverá entregar relatórios parciais 

referentes às etapas cumpridas e, ao término do Estágio Supervisionado IV, um 

relatório final relativo a todas as atividades desenvolvidas, para avaliação do 

professor-orientador.   

 

§2° Os relatórios deverão ser entregues no prazo a ser estipulado pela Coordenação 

e/ou professor (a) do estágio.  

  

Art. 18. Os registros de frequência dos Estágios Supervisionados I, II, III e IV deverão 

relacionar todas as atividades desenvolvidas pelo estagiário, as quais contemplarão, 

obrigatoriamente, as sugestões da tabela constante no anexo I. 
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CAPÍTULO IV 
 

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO ESTÁGIO 
 

  

Art. 19. O cronograma de execução dos ES será previsto pelo (a) professor (a) de cada 

etapa/disciplina e divulgado aos discentes no início de cada semestre letivo podendo 

ser utilizado o controle de atividades descrito no anexo I.  

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
  

Art. 20. A avaliação final do ES obedecerá às seguintes atividades e pontuação:  

 

I. Professor supervisor/frequência.  10 pontos 

II. Auto-avaliação (como parte do relatório de estágio). Qualitativo   

III. Apresentação oral das atividades de estágio. 10 pontos 

IV. Relato de Experiência ou Relatório Final. 10 pontos 

 

 

CAPÍTULO VI 
 

DAS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

 

Art. 21. A observação e coparticipação em aulas de Ciências/Química do Ensino 

Fundamental e Médio deverão ser desenvolvidas conforme planejamento individual do 

aluno aprovado pela instituição concedente de estágio e pela coordenação de estágio.  

 

Art. 22.  A presença do(a) estagiário(a) na escola e nas atividades desenvolvidas deverá 

ser registrada na ficha de presença (Apêndice IX). Esta ficha poderá ser solicitada, a 

qualquer momento, pelo professor orientador para acompanhamento e orientação.   
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Art. 23. A observação e análise das aulas de Ciências no Ensino Fundamental deverão 

ser realizadas a partir do Estágio Supervisionado I, de acordo com o currículo das 

escolas.   

  

Art. 24. O (a) estagiário (a) deverá elaborar uma síntese das atividades desenvolvidas no 

ES, que constituirão os relatos de experiência e o relatório final, conforme a exigência 

do semestre.  

 

§1° A síntese descrita no caput deste artigo deverá constar todas as atividades 

desenvolvidas pelo estagiário (elaboração e/ou avaliação de provas, lista de exercícios, 

aulas de reforço, aplicação do material didático, acompanhadas de análise crítica).   

  

§2° A análise crítica deve justificar os parâmetros utilizados pelo estagiário (a) para o 

desenvolvimento de determinado material ou procedimento de ensino e avaliar seus 

efeitos. No caso do material ter sido elaborado pelo professor regente, deve constar do 

relatório acompanhado de análise crítica do estagiário.   

  

Art. 25.  No que diz respeito à Regência para o Ensino Fundamental e Médio, os planos 

de aula devem ser previamente aprovados pelo professor supervisor do estágio.   

 

Parágrafo único. Conforme o andamento do estágio, em data combinada com o 

estagiário(a), o professor orientador poderá requisitar uma prévia do relatório para 

orientação e verificação do andamento das atividades.  

 

CAPÍTULO VII 
 

DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

  

Art. 26. O relatório de estágio supervisionado é uma descrição objetiva dos fatos 

observados e das atividades desenvolvidas, seguidas de uma análise crítica e conclusiva, 

além da indicação das prováveis soluções.  
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Parágrafo único. O(s) relatório(s) de estágio deverá(ão) ser elaborado(s) seguindo as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Colegiado de Curso.  

  

CAPÍTULO VIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

  

Art. 27. Os casos omissos neste regulamento serão apreciados e julgados pelo Colegiado 

do Curso de Licenciatura em Química do IF Baiano Campus Guanambi.  
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APÊNDICE I 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

 

Termo de Compromisso de Estágio que 

celebram entre si a (nome da instituição) e 

o Estudante (nome do estudante), com a 

interveniência do Instituto Federal Baiano – 

Campus Guanambi, para realização de  

 Estágio,  vinculado  ao  Convênio  Nº  

................................................................../.......  

  

A (nome da instituição que receberá o estudante), doravante denominada Concedente, 

sediada à (endereço da Concedente), CNPJ Nº (.....), neste ato representada por (nome 

do representante da Concedente), CPF (....) e o estudante (nome do estudante), CPF (.....) 

residente à (endereço do estudante), telefone (.....), cursando o (.....) período do curso 

de (.....), matrícula Nº (.....), doravante denominado Estagiário, com a interveniência do 

Instituto Federal Baiano campus Guanambi, neste ato representada pelo Diretor  

.........................., por delegação de competência –Portaria Nº................., doravante 

denominada Instituto, acordam em firmar o presente Termo de Compromisso de 

estágio sujeitando-se os partícipes às normas da Legislação específica, dos 

regulamentos e regimentos de estágio e Organização Didática dos Cursos Superiores do 

IF Baiano, bem como as demais normas vigentes pertinentes à matéria, mediante 

cláusulas e condições a seguir.   

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente termo de compromisso a 

formalização da relação entre a Concedente e o Estagiário, visando, unicamente, 

possibilitar a realização da atividade de estágio, quer seja obrigatório ou não-

obrigatório.  

Parágrafo único - Este Termo de Compromisso vincula-se para todos os efeitos legais ao  

Convênio Nº ......../......., celebrado em ......... de ............................., de 202..., conforme 

consta no Processo Nº ................................ 
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CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio, como ato educativo, de aprendizagem social, 

profissional e cultural que tem como objetivo proporcionar ao discente a participação  

em situações reais de vida e trabalho em seu meio, e para alcançar esse objetivo, os 

partícipes cumprirão o Plano de Estágio anexo.   

CLÁUSULA TERCEIRA - O ESTAGIÁRIO obriga-se a cumprir as normas internas da 

EMPRESA CONCEDENTE, principalmente, as relativas ao estágio, nas quais declara 

expressamente conhecer, e a elas aderir, bem como a cumprir fielmente a programação 

do estágio, comunicando, em tempo hábil, a impossibilidade de fazê-lo.   

CLÁUSULA QUARTA - O ESTAGIÁRIO responderá por perdas e danos consequentes da 

inobservância das normas internas ou das cláusulas do presente Termo de 

compromisso.  

CLÁUSULA QUINTA – Em se tratando de Estágio obrigatório, o Estagiário estará 

segurado (a) contra acidentes pessoais, que tenham como causa direta, o desempenho 

das atividades de estágio pela Apólice de Seguro Nº ..................., mantido pela IF 

Baiano. Em se tratando de Estágio não-obrigatório, o Estagiário estará segurado(a) 

contra acidentes pessoais que tenham como causa direta o desempenho das atividades 

de estágio, pela Apólice de Seguro Nº ..................., mantido o seguro pela Empresa 

Concedente. 

CLÁUSULA SEXTA - Nos termos do disposto no caput do Art. 3º, da Lei Nº 11.788/2008, 

o estágio quer seja obrigatório ou não-obrigatório, não ensejará vínculo empregatício 

de qualquer natureza entre o Estagiário, a Concedente e o IF Baiano, desde que não 

ocorra o descumprimento do que prevê os incisos I, II e II do Art.3º da Lei Nº 

11.788/2008 como o descumprimento de qualquer obrigação contida neste termo de 

compromisso.   

CLÁUSULA SÉTIMA - A Concedente poderá conceder ao Estagiário, quando advindo de 

Estágio Obrigatório, uma bolsa no valor de R$ ......... ( ....................................... ), que 

será pago diretamente ao Estagiário.   

(ou) 

CLÁUSULA OITAVA - O Estagiário não receberá qualquer valor a título de bolsa, nem 

qualquer outra forma de contraprestação pecuniária. 
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CLÁUSULA NONA - A concedente concederá ao Estagiário, na modalidade não 

obrigatório, uma bolsa no valor de R$ ......... ( ............................................ ) ou outra 

forma de contraprestação que venha a ser acordada entre as partes, bem como auxílio 

transporte. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O estágio curricular iniciará em ....../....../...... e terminará em 

....../....../......, com carga horária semanal de (.....) horas, totalizando (.....) horas, 

devendo a jornada ser compatível com o horário escolar do Estagiário, quando realizado 

o Estágio durante o período letivo. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA: A carga horária poderá ser aumentada desde que não prejudique 

as atividades acadêmicas diárias do Estagiário. No período das férias escolares, a 

jornada semanal de Estágio será estabelecida de comum acordo entre o Estagiário e a 

EMPRESA CONCEDENTE, sempre com interveniência do Instituto.   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Caberá à Concedente:  

I. Acompanhar e supervisionar o Estagiário na execução de atividades, no 

ambiente de trabalho, por intermédio de (.....), Profissional de seu quadro de 

pessoal com a função de Supervisor de Estágio;   

II. Proporcionar todas as oportunidades e condições necessárias para o pleno 

cumprimento do estágio;   

III. Assinar relatórios e emitir pareceres para fins de avaliação, manifestando 

sobre o desenvolvimento do estágio e o desempenho do Estagiário;   

IV. Emitir Certificado de Estágio Curricular, que conterá os dados de 

identificação, o período do estágio e a carga horária total.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Caberá ao Estagiário:  

I. Manter conduta ética, obedecer às normas internas da Concedente e preservar 

o sigilo das informações a que tiver acesso; 

II. Cumprir as atividades programadas;   

III. Elaborar, assinar e entregar relatório ao Orientador de Estágio do Instituto 

Federal Baiano – Campus Guanambi, no prazo estabelecido;   

IV. Comunicar, de imediato e por escrito, a ocorrência de qualquer fato relevante 

relacionado à realização do estágio curricular e, da mesma forma, a interrupção, 

suspensão ou cancelamento de sua matrícula no IF Baiano – Campus Guanambi.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Caberá ao Instituto Federal Baiano – Campus Guanambi: 

I. Responsabilizar-se, para que a atividade de estágio curricular seja realizado 

como procedimento didático-pedagógico;   

II. Coordenar e orientar, na qualidade de interveniente, por intermédio do 

Professor (.....), servidor de seu quadro de pessoal docente com a função de 

Orientador de Estágio, o desenvolvimento das atividades e avaliar o rendimento 

do Estagiário.   

III. Observar o cumprimento da legislação e demais disposições sobre o estágio 

curricular.   

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente Instrumento terá vigência durante o período 

do estágio.   

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O Estagiário será desligado:   

I. Automaticamente, ao término do estágio curricular;   

II. Após decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio 

curricular, se comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho do 

Estagiário;   

III. A qualquer tempo, a pedido do Estagiário;   

IV. Em decorrência do descumprimento de qualquer cláusula ou condições deste 

Termo de Compromisso bem como do descumprimento do Plano de Atividades 

do Estagiário;   

V. Pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, por mais de 

cinco (5) dias, consecutivos ou não;   

VI. Pela conclusão ou interrupção do curso, trancamento de matrícula ou 

transferência para outra Instituição de Ensino, desistência ou desligamento;   

VII. Por conduta incompatível com a exigida pela Concedente.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Este Termo de Compromisso poderá ser denunciado pelos 

partícipes, a qualquer tempo, desde que haja comunicação prévia de, no mínimo, 72 

(setenta e duas) horas, ou rescindido no caso de descumprimento de qualquer de suas 

cláusulas ou condições. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Nos termos do inciso I, do Art. 109, da Constituição 

Federal, o foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste 

Instrumento é o da Justiça Federal na Bahia, Subseção Judiciária de Guanambi. 

  E, por estarem de acordo, o Estagiário, a Concedente e o Instituto Federal Baiano – 

Campus Guanambi, interveniente, assinam o presente Termo Compromisso de Estágio, 

em três (3) vias.   

 

Guanambi, _______ de_____________ de _______. 

  

 

______________________________________________ 

(Concedente) 

  

 

______________________________________________ 

 (Estagiário)  

 

 

______________________________________________ 

Diretor Instituto Federal Baiano 

Campus Guanambi 

  

 

Testemunhas: 

  

__________________________________________________________  

             Nome:                                                                          CPF:  

  

  

  

__________________________________________________________  

               Nome:                                                                                    CPF:  
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APÊNDICE II 

CARTA DE ACEITE 

 

O(a) aluno(a) abaixo designado(a) está credenciado, por esta Instituição de ensino a 

solicitar nessa unidade a devida autorização para o período de Estágio Supervisionado 

número ______________, declarando submeter-se a todas as determinações legais. 

Guanambi, _____ de _________ de _________. 

 
_____________________________________________ 

Coordenação de Estágio 

Portaria Nº ____, de _____ de ________________ de ________ 
 

Aluno(a): ______________________________________________________________ 

Turma: _________________________  Curso: Licenciatura em Química 

Residência: ____________________________________________________________ 

Bairro:______________________________________CEP:_______________________ 

TEL: (____) _________ - _________ 

 

Estabelecimento De Ensino: ______________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Bairro: ____________________________________ CEP: _______________________ 

TEL: (____) _________ - _________ 

Nome Do Diretor: _______________________________________________________ 

  

 

AUTORIZAÇÃO DO (A) DIRETOR(A) 

 

Autorizo o estágio solicitado pelo estudante acima designado. 

  

Guanambi, _____de ________________de 20______. 

 

_______________________________________ 

Carimbo e Assinatura do(a) Diretor(a)   
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APÊNDICE III 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

À Direção _______________________________________________ 

 
Guanambi, _____de_________ de _______. 

 
 
 
Prezado(a) senhor(a), 
 
 

Apresentamos a(o) aluna(o) _____________________________, regularmente 

matriculada(o) no _____ Semestre do Curso de Licenciatura em Química, oferecido pelo 

IF Baiano – Campus Guanambi, para realização de estágio supervisionado ___, na 

disciplina de Química das turmas do _______ Ano do Ensino _____________. Essa etapa 

do estágio consiste no desenvolvimento de ________________________________, 

tendo como objetivo 

_______________________________________________________________. 

Agradecemos o apoio e a colaboração no processo de aprendizagem de nossos discentes 

e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo telefone (77) 3493 – 

2100.  

 
 
Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________________ 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

Portaria Nº ____, de _____ de ________________ de ________ 
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APÊNDICE IV 

 
PLANO DE ESTÁGIO 

 
(Modelo)  

Aluno: _____________________________________ Matrícula: _________________   

  

1. IDENTIFICAÇÃO   

Instituição 1: ____________________________________________________________  

Professor: __________________________________________ Contato: _________  

Série, Turma(s) e Horários: (Elaborar tabela se necessário)   

  

Instituição 2: ____________________________________________________________   

Professor: __________________________________________ Contato: _________ 

Série, Turma(s) e Horários: (Elaborar tabela se necessário)   

  

2. OBJETIVOS GERAIS   

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

  

3. METODOLOGIA: Descreva como será executado o plano de trabalho.   

 

4. ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS - CRONOGRAMA  

  

Instituição  Atividade  Carga horária  Período  

Escola   Semanal Total   

    

  

Guanambi _______ de ____________ de 20____.  

  

_______________________________________ 

ACEITE DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO  

 
_____________________________________________________  

CARIMBO E ASSINATURA DA UNIDADE CONCEDENTE
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APÊNDICE V 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO ESTAGIÁRIO 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTAGIÁRIO - REGÊNCIA 
 

 

A coordenação de Estágio do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Guanambi 

vem, mui respeitosamente, agradecer a atenção dispensada ao (a) estagiário 

(a)_____________________________________________________________, durante a realização de suas atividades acadêmicas vivenciadas 

em sala de aula desta instituição concedente. Ao tempo em que solicita aos profissionais que o acompanharam, uma breve avaliação, assinalando 

no quadro abaixo um critério para cada item avaliado. 

Solicitamos ainda que essa avaliação seja encaminhada à coordenação de estágio com as assinaturas devidas e o carimbo da instituição 

concedente. 

CRITÉRIOS: (S) – sim      (EP) – em parte       (N) – não  

 

ITENS DE AVALIAÇÃO 
CRITÉRIOS 

S EP N 

 O estagiário foi pontual e assíduo nas atividades de estágio?    
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 Planejou suas aulas/ atividades com cuidado?  Preparou e apresentou com antecedência os planos e o material 

necessário? 

   

 Revelou segurança e autonomia?  Mostrou conhecimento dos conteúdos desenvolvidos?  Ficou evidente um 

crescimento nesses aspectos ao longo das aulas/ atividades desenvolvidas? 

   

 Manteve um bom relacionamento com alunos, professores, coordenadores e direção da escola?    

 Ficou evidente nas aulas/ atividades uma proposta metodológica?  O estagiário foi coerente nesse sentido, 

apresentando produção significativa? 

   

 Avaliação das aulas/ atividades (pequena prática e/ou estágio) observadas (0 - 10)  

 
 

 Considerações relevantes que você enumeraria para um melhor desempenho do Estágio.  
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data:_____/_____/_______    
 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO PROFESSOR SUPERVISOR 

__________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 
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APÊNDICE V 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO ESTAGIÁRIO 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTAGIÁRIO – OBSERVAÇÃO E COPARTICIPAÇÃO 
 

 

A coordenação de Estágio do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Guanambi 

vem, mui respeitosamente, agradecer a atenção dispensada ao (a) estagiário 

(a)_____________________________________________________________, durante a realização de suas atividades acadêmicas vivenciadas 

em sala de aula desta instituição concedente. Ao tempo em que solicita aos profissionais que o acompanharam, uma breve avaliação, assinalando 

no quadro abaixo um critério para cada item avaliado. 

Solicitamos ainda que essa avaliação seja encaminhada à coordenação de estágio com as assinaturas devidas e o carimbo da instituição 

concedente. 

CRITÉRIOS: (S) – sim      (EP) – em parte       (N) – não  

  

ITENS DE AVALIAÇÃO 
CRITÉRIOS 

S EP N 

 O estagiário foi pontual e assíduo nas atividades de estágio?    

 Participou ativamente de todos os trabalhos propostos?    
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 Revelou  segurança  e  autonomia?      

 Mostrou conhecimento  dos  conteúdos aplicados nas  atividades desenvolvidas?    

 Manteve  um  bom  relacionamento  com  alunos,  professores,  coordenadores  e direção da escola?    

 Na apresentação de atividades, conduziu eficazmente o trabalho? Conseguiu provocar o interesse e a motivação 

entre os alunos? 

   

 Avaliação das atividades ( coparticipação ) observadas (0 - 10)    

 

  
 Considerações relevantes que você enumeraria para um melhor desempenho do Estágio.  
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data:_____/_____/_______    
 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO PROFESSOR SUPERVISOR 

 

__________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 
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APÊNDICE VI 

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 
(A SER PREENCHIDA PELO ESTAGIÁRIO) 

Estagiário(a):__________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________ Turma: _____________________ 

Local do Estágio: _______________________________________________________ 

Período do Estágio: ______/_______/_____ A ______/_____/______ 

 

1- As atividades programadas e/ou desenvolvidas estavam de acordo com a formação 

acadêmica oferecida?  

(   ) Sim (   ) Não 

1.1 - Destaque as atividades desenvolvidas que não estavam incluídas no seu 

programa de estágio: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2 - Quais os conhecimentos e técnicas, adquiridos em seu curso, que foram 

aplicados durante o estágio? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.3 - O estágio proporcionou-lhe novos conhecimentos e técnicas que não foram 

vistos durante o seu curso? 

(   ) Sim (   ) Não 

Descreva-os: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.4 - Que disciplinas do seu curso foram úteis ao desenvolvimento das atividades 

citadas? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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1.5 - Que dificuldades você encontrou neste período para o desenvolvimento de seu 

estágio? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.6 - De que maneira foram resolvidas? Ou não foram resolvidas? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.7 - O Estágio ofereceu condições de aplicação de conhecimentos teóricos em 

atividades práticas? 

(   ) Sim (   ) Não 

Em caso de reposta negativa, justifique: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.8 - A orientação recebida pelo professor orientador foi adequada e suficiente para 

consecução do estágio? 

(   ) Sim (   ) Não 

Comente: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.9 - O coordenador de estágio atendeu e sanou suas dúvidas com relação aos 

encaminhamentos para realização do estágio de forma satisfatória? 

(   ) Sim (   ) Não 

Comente: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2 - Como você avaliaria o seu aproveitamento de estágio em relação a sua formação 

profissional? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2.1 - Como foi seu relacionamento com os funcionários do local onde estagiou? 

(   ) Bom (   ) Regular (   ) Deficiente 

 

Comente, se desejar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Comentários adicionais: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE VII 

 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DO ALUNO 

ESTÁGIO: (  ) I    (   ) II     (   ) III    (   ) IV 

Este formulário tem como objetivo registrar e comprovar a carga horária parcial e total das atividades desenvolvidas no estágio 

supervisionado. Dessa forma, o estudante deverá preencher todos os campos abaixo, indicando, datas, horários, atividades e 

assinaturas. Este formulário só terá validade se constar a assinatura da professora regente e o carimbo do representante legal da 

Instituição e/ou da instituição. 

Escola: 

Supervisor: Setor/Turma: 

Aluno: Semestre: 

Data 
Horário 

Descrição das Atividades 
Carga 

Horária  
Assinatura do Supervisor 

Chegada Saída 

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

Carga Horária Total  

Observação: 

Assinatura e Carimbo da Instituição 
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APÊNDICE VIII 

 

MODELO E ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

TÍTULO DO TRABALHO 
  

Nome Sobrenome1  

Nome Sobrenome2  

  

RESUMO  

  

Este trabalho apresenta os elementos que constituem a estrutura do relato de 

experiência para o Estágio Supervisionado II do curso de Licenciatura em Química do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano/campus Guanambi, bem 

como, de forma geral as regras de apresentação, os elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais. As orientações baseiam-se nas normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas.  

  

Palavras-chave: Relato de experiência. Modelo de trabalho. Estágio Supervisionado 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

  O relato de experiência é um documento em que deve estar registrado todo o 

percurso desenvolvido pelo aluno em sua experiência de estágio, pesquisa de iniciação 

científica, projeto de extensão ou participação em movimento estudantil/associativo.   

As orientações baseiam-se nas normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). O trabalho deve seguir o modelo deste documento, utilizando as 

formatações de página, espaçamentos e fonte.  

Na introdução deve-se apresentar o tema do trabalho em sua elaboração definitiva, os 

objetivos e a justificativa.  

                                                 
1 Formação. Cargo. Email  
2 Licenciando em Química. Aluno do 7º Semestre do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Guanambi. Email: 
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2 O RELATO DE EXPERIÊNCIA  

  

No desenvolvimento do trabalho são apresentadas as bases teóricas necessárias 

e utilizadas para dar fundamentação ao assunto. Registram-se todas as ideias 

consideradas relevantes com o cuidado de anotar dados bibliográficos completos 

quando houver o uso de citações. Poderá estar estruturado em capítulos, seções e 

subseções, contendo além da fundamentação teórica, a descrição das atividades 

realizadas, metodologia (material, método) e resultados.  

 

2.1 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL  

  

Possuem a mesma estrutura dos demais trabalhos científicos: elementos pré-textuais, 

textuais e pós-textuais.  

  

2.1.1 Elementos pré-textuais  

  

O título e subtítulo (se houver): devem figurar na página de abertura do trabalho, na 

língua do texto, em caixa alta e negrito;  

A autoria: Nome completo do(s) autor(es) na forma direta. Deve aparecer em nota de 

rodapé um breve currículo, incluindo endereço (e-mail) para contato,   

Resumo na língua do texto: O resumo é a apresentação concisa do trabalho, onde se 

deve destacar os elementos de maior interesse e importância. Deve incluir os objetivos, 

a metodologia e os resultados alcançados, não ultrapassando 250 palavras. Não deve 

conter citações e se constituir de uma sequência de frases concisas, verbo na voz ativa 

e na terceira pessoa do singular.   

Palavras-chave na língua do texto: São palavras ou termos retirados do texto para 

representar o seu conteúdo. É elemento obrigatório, devem figurar abaixo do resumo, 

antecedidas da expressão: Palavras-chave, em negrito, e separadas entre si por ponto, 

conforme a NBR 6028. 
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2.1.2 Elementos textuais 

 

   São considerados elementos textuais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão.  

  

2.1.2.1 Introdução  

  

Na introdução deve-se apresentar o assunto a ser tratado ao longo do trabalho, expondo 

a finalidade e os objetivos do trabalho de modo que o leitor tenha uma visão geral do 

tema abordado.   

 

2.1.2.2 Desenvolvimento  

  

A parte principal do trabalho deve apresentar a fundamentação teórica, a metodologia, 

os resultados e a discussão. Nesta fase será relatado tudo o que foi realizado durante a 

experiência de estágio, pesquisa de iniciação científica, projeto de extensão ou 

participação em movimento estudantil/associativo, com linguagem técnica apropriada, 

em um texto claro, objetivo e coeso. É importante destacar o valor dessa experiência 

para formação pessoal e vida acadêmica, apresentar valores e conhecimentos 

agregados ao longo da atividade relatada.   

Se necessário pode-se utilizar quadros, tabelas, gráficos ou figuras, como modelo 

abaixo. 

 

Quadro1: Normas usadas na elaboração do relato de experiência  
Arquivos   Devem ser em formato DOC ou PDF  

 Identificar no corpo do email o título do projeto  

Formatação Geral 

 Papel tamanho A4   
 Margem superior e inferior com 2 cm; esquerda e direita com 3,0 cm   
 Fonte Times New Roman, tamanho 12 para o corpo de texto  
 Fonte Times New Roman, tamanho 10 para citações com mais de três 

linhas, notas de rodapé, paginação, legendas e fontes das ilustrações e das 

tabelas.  
 Espaçamento entre linhas 1,5 linha Alinhamento justificado  

Formatação/ 

organização do 

Texto 

 Título (em maiúscula, em negrito, centralizado e separado do nome 

dos autores por um espaço)   

 Nome dos autores (com identificação e email em nota de rodapé)   
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Formatação/ 

organização do 

Texto 

 Elementos textuais  
 Material ilustrativo (tabelas, quadros, gráficos, mapas e figuras em geral) 

deverá ser reduzido ao mínimo necessário. Deverão ser tituladas e 

enumeradas consecutivamente com a indicação das fontes correspondentes  
 Referências (ao final do texto contendo, exclusivamente, as obras citadas e 

observando as normas da ABNT em vigor)   

Tamanho do texto  

  

 Mínimo de 8 e máximo de 12 páginas, incluídos resumo,  referências, 

apêndices e anexos  
 Resumo: no máximo 250 palavras. Palavras-chave: 3 (três) em português.  

Fonte: elaborado pelo autor  

 

2.1.2.3 Conclusão  

  

A conclusão deve ser breve e responder às questões correspondentes aos objetivos. 

Pontos negativos são tão importantes quanto os positivos e não devem ser tomadas 

como "falha", ou incapacidade de atingir o objetivo. Caso seja necessário, pode ser 

apresentada recomendações e sugestões para trabalhos futuros.   

 

2.1.3 Elementos Pós-Textuais   

  

Referências: Conforme a NBR 6023 é um elemento obrigatório, onde se constitui uma 

lista ordenada dos documentos efetivamente citados no texto;  

Apêndices: elemento opcional. Texto ou documento elaborado pelo autor a fim de 

complementar o texto principal. Ex: planos de aulas 

Anexos: elemento opcional. Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve 

de fundamentação, comprovação e ilustração. Ex: atividades extraídas de livros ou sites. 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 
 

 
Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Química IF Baiano Campus Guanambi – Bahia 
 

 

    
REFERÊNCIAS  

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  NBR 6024: Informação e 

documentação: numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 

2003.  

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

documentação: citação em documentos. Rio de Janeiro, 2002.  

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 

documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2005.  

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e 

documentação: artigo em publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio 

de Janeiro, 2003.   

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: elaboração: referências. Rio de Janeiro, 2002.  

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 

2003. 

 

OBS:   
 O modelo acima foi baseado no modelo elaborado pela Pró-reitoria do Instittuto 

Federal do Triângulo Mineiro, disponível em 

http://www.iftm.edu.br/proreitorias/extensao/pdf/edital_01_2012_anexoIV.p

Df 

 Os relatos impressos deverão ser entregues até a data estipulada. 

 A apresentação das experiências do estágio ocorrerá nos dias agendados. 

 Os documentos de comprovação de estágio, relacionados abaixo, devem ser 

entregues em um envelope separado do relato. 

 Carta de Aceite  

 Formulário de Avaliação do Estagiário  

 Ficha de Autoavaliação  

 Registro de Frequência do Aluno 

http://www.iftm.edu.br/proreitorias/extensao/pdf/edital_01_2012_anexoIV.pDf
http://www.iftm.edu.br/proreitorias/extensao/pdf/edital_01_2012_anexoIV.pDf
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APÊNDICE IX 

 

ROTEIRO DIAGNÓSTICO 

 

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO – ESTÁGIO I 
 

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO 

 

1. ORGANIZAÇÃO GERAL 

 

Identificação da Unidade Escolar  

• Nome da Escola. 

• Localização: rua, número, complementos, bairro, CEP, telefone, município, endereço 

eletrônico (e outras). 

 
Caracterização da Estrutura Funcional da Escola 

• Níveis de Ensino. 

• Modalidades Especiais. 

• Quantidade de aluno por nível, modalidade e turno. 

• Horário de funcionamento da escola. 

• Horário de aulas ( como são distribuídas e a duração ) 

 

Caracterização do Corpo Discente 

• Perfil dos alunos e família - de onde vem os alunos (localidades)? Qual o nível social?  

•  Qual o nível de conhecimento (citar IDEB e os resultados nas avaliações externas) 

 

Caracterização dos Recursos: Humanos, Administrativos, Didáticos e Outros 

• Espaço físico da escola ( descrever a composição da estrutura física da escola,  

equipamentos que julgue necessário ser mencionado e destacar as condições de 

funcionamento tanto do prédio quanto dos equipamentos). 

• Recursos Humanos: 

- Pessoal técnico/administrativo (gestor/diretor, coordenador pedagógico, secretário, 

funcionários da secretaria, bibliotecário, outros).   
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- Pessoal docente ( quantitativo, área de atuação, nível de formação, tipo de vínculo com 

a instituição – efetivo, contratado ) 

- Funcionários de serviços gerais ( quantitativo e funções exercidas ).  

• Recursos didáticos, materiais diferenciados e/ou alternativos.  

 

Articulação da Instituição com a comunidade 

• Caracterização da comunidade (comunidade externa, comércio, outras instituições 

escolares, entre outros). 

• Convênios. 

• Atendimentos especializados.  

• Contribuição para a comunidade. 

• Outros. 

 

2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Regimento Escolar e Regulamento Interno 

• Breve comentário sobre todos os itens que compõem o índice ou o sumário. . 

• Calendário escolar. 

 

Planejamento 

• Plano escolar: festas, eventos, campanhas, atividades extras e outras. Como acontece 

o planejamento entre os docentes? 

• Plano operacional: financeiro entre outros.  

 

Reuniões  

Como são elaboradas as reuniões da escola? (Quem participa da reunião: Grupo Gestor, 

Pais, Professores e aluno)  Qual o procedimento para comunicar as discussões e decisões 

tomadas nas reuniões para os demais  funcionários? 

 

Plano de capacitação permanente dos recursos humanos 

De que maneira é organizado, que temas são abordados, qual a forma de participação. 
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3. PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA 

 

Utilizar o Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino e outros documentos e 

atores da instituição em análise, observando os pontos a seguir: 

 
Histórico da Escola 

Pressupostos Filosóficos e Pedagógicos 

• Tendência. 

• Concepção de mundo, homem, sociedade, criança. 

• Concepção de educar. 

• Princípios psicopedagógicos. 

• Fins e objetivos. 

 
Encaminhamento Metodológico – Planejamento Processo Avaliativo 

• Citação de como foi elaborado no Regimento Escolar. 

• Descrever como são utilizados os instrumentos de avaliação pelo professor, modo de 

registro e outros itens que se fizerem necessários neste relato; indicar os instrumentos 

utilizados: provas, testes, trabalhos e outros; ver modelo, forma como são estruturados, 

aplicados, corrigidos.  

• Conselho de Classe: como é estruturado, como funciona, outras questões referentes 

a este item. 

 

4- OUTRAS OBSERVAÇÕES QUE JULGAREM NECESSÁRIAS: 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


