
MINISTERIO DA EDUCAC:AO 

lNSTITUTO FEDERAL DE EDUCAC:AO, CIENCLA E TECNOLOGlA DE SAO PAULO 

RESOLU<;AO No 16/2019, DE 06 DE MAIO DE 2019 

Aprova ad referendum as Diretrizes do 
Esttigio das Licenciaturas 

0 PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO fNSTITUTO 
FEDERAL "nE EDUCA<";AO, .CIENClA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no uso 
de suas atribui<;oes regulamentares, com base na Lei n° 11 .892, de 29 de dezembro de 
2008 e no Estatuto do Instituto Federal de Educayao, Ciencia e Tecnologia de Sao 
Paulo, · 

RESOLVE: 

' Art. 1°. Aprovar ad referendum as Diretrizes do Estagio das 
Licenciaturas, na forma do anexo. 

Art. 2°. Esta Resoluryao entre em vigor a prutir desta data. 

[}Lft]b l!tL~ 
EDUARDO ANTONIO MODENA 

REI TOR 



MlNlSTERIO DA EDlJCA~AO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;'AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PA ULO 

DIRETRIZES PARA ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
OBRJGATORJO DAS LJCENCIATURAS E CURSOS DE FORMA<;AO 

PEDAGOGICA DO IFSP 

Art.1 °,As presentes diretrizes fundamentam-se nos termos da Lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao - LOB); Lei 
n° 11 .788, de 25 de setembro de 2008, na Resoluyao CNE/CP no 2, de 1° de 
julho de 2015, no Parecer CNE/CP no 2, de 9 de junho . de 2015 e no 
Regulamento de Estagio do IFSP. 

Art.2° Estas diretrizes regulamentam a organizayao did$tico-pedag6gica e os 
procedimentos especfficos relatives ao Estagio Curricular Supervisionado 
obrigat6rio nas Licenciaturas enos C~rsos de Formayao Pedag6gica do IFSP. 

Paragrafo unico: Nas Licenciaturas, nos curses de segunda licenciatura e nos 
curses de formayao .pedag6gica para graduados nao licenciados, o estagio 
curricular supervisionado e componente obrigat6rio da organizayao curricular e 
devera ser uma atividade intrinsecamente articulada com a pratica e com as 
atividades de . trabalho academico, visando a formayao da identida~e do 
professor como educador e o desenvolvimento de competencias · pr6prias 
exigidas na pratica profisslonal quanto a cond.uyao, ·preparayao e execu9ao das 

. . ~ 

atividades do ensino e tambem da gestae escolar. 

Capitulo I 

Da Natureza 

Art.3° De acordo com a Lei n° 11 .788 de 25 de setembro de 2008, estagio e 
ate educative escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que visa a preparayao para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentarido o ensino regular e ao aprendizado de competencias pr6prias da 
ativ:idade · profissional e a contextualizayao curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidada e para o trabalho. 

§ 1° 0 estagio supervisionado e pratica de atividades devidamente· orientadas, 
acompanhadas e supervisionadas pelo IFSP e pela institu i~iio concedente~ 
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que nao se confundem com as praticas de disciplinas que comp5em o curso, 
porem se articulam a elas. 

§ 2.0 A ·carga horaria ·do estagio curricular supervisio~ado devera estar prevista 
nos Projetos Pedag6gicos de Curso (PPC), atendendo a Resoluc;:ao .C~E/CP no 
2/2015, compreendendo: 400 horas para os curses de Graduac;:ao em 
Licenciatura, 300 horas para os Cursos de Formac;:ao Pedag6gica e 300 horas 
para Cursos de Segunda Licenciatura. 

§ 3° Os portadores de diploma de licenciatura com exerci_cio comprovado no 
magisterio e exercendo atividade docente regu lar na Educac;:ao Basica poderao. 

'-. 

ter reduc;:ao da carga horaria do estagio curricular supervisionado ate o maximo 
de 100 (cem) horas, , desde que essa possibi lidade esteja descriminada no 
Projeto Pedag6gico de Curso (PPC). 

Capitulo II 

Dos Objetivos 

Art.4° Sao objetivos do estagio supervisionado: 

I. lnserir o estudante no processo de profissionalizac;:ao na area 
especifica de formar;:ao; . 

II . Possibilitar a formar;:ao do estudante em ambiente institucional 
escolar correlate ao trab?lho pedag6gico; 

Ill. Propiciar a interac;:ao com a realidade profissional eo ambiente de 
traballio; 

IV. lntegrar e aplicar os conhecimentos de pesquisa, extensao e 
ensino visando ac;:oes de observac;:ao, analise e intervenr;:ao, de 
acordo com a realidade IQcal, regional e naCional; 

V. Oesenvolver a concepc;:ao da indissociabilidade entre teoria e 
pratica na profissao docente; 

• I 

VI. Viabilizar a construc;:ao do co'nhecimento, a analise e a aplicac;:ao 
de novas tecnologias, metodologias, sistematizac;:oes e 
organizac;:oes de pratica docente; 

VII . Promover o reconhecimento e a valorizac;:ao da diversidade.para 
uma educac;:ao inclusiva atraves do respeito as diferenc;:as; 

VIII. Promover a integrar;:ao do IFSP com a uliidade concedente de 

estagio e a realidade ~o~ioeconomica na qual ela esta inserid1Jj-ij\ 
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Capitulo Ill 

Da organiza~ao 

Art.5° E recomendado que o inicio do estagio seja a partir do semestre 
seguinte a metade do periodo de integralizac;ao do curse. 

Paragrafo unico: Os pre-requisites para inicio do estagio, incluindo quais 
componentes curriculares o aluno deve ter sido aprovado, deverao ser 
definidos no PPC do curs9. 

Art.6° 0 estagio sera realizado em escolas de Educac;ao Basica em suas 
etapas - educayao infantil, ensino fundamental, ensino media - e modalidades 
- educac;ao de jovens e adultos, educac;ao especial, educac;ao profissional e 
tecnica de nivel media, educac;ao escolar indigena, educac;ao do c~mpo, 

educac;ao escolar quilombola ~ educac;ao a distancia. 

§ 1° 0 estagio podera ser feito no .proprio IFSP ou nas demais escolas das 
redes de ensino, pref~rencialmente as publicas, de acordo com as 
~specificidades de cada licenciatura. 

§ 2° 0 estagio devera se concretizar nos espac;os escolares de Educac;ao 
Basica, sendo considerados nesses espac;os a sala de aula e quaisquer outros 
onde seja caracterizado o planejamento, estudo e aplicac;ao das atividades de 
ensino, de organizac;ao e gestao escolar; 

§ 3° 0 estagio podera ser realizado em ·nstituic;oes nao-escolares, ate o 
maximo de 20% da carga horaria total de estagio obrigat6rio, desde que 
devidamente previsto e regulamentado no PPC do curse garantindo-se sempre ,. 
a supervisao do estagiario por um profissional da area de formac;ao do curse e 
a articulac;ao com a base comum nacional das orientac;6es curriculares. 

Art.7° Para efeito do c6mputo de horas de estagio serao consider_adas as 
horas em que o estudante estagiario estiver em situac;6es analog as ao trabalho 
pedag6gico, ou seja, no desenvolvimento de atividades pr6prias da atuac;ao 
docente. . 
Paragrafo unico: As atividades de planejamento, de regencia e planejamento 
de projetos de intervenc;ao/participac;ao sao analogas ao trabalho peda.g6gico 
do ~stagio se supervisionadas e acompanhadas pelo responsavel da parte 
concedente e devidamente orientadas pelo professor orientador. ~~'\.. 
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Art.8° Nao se equiparam as horas de estagio a -serem cumpridas pelo 

estudante estagiario: 

I. Registro profissional de pratica docente anterior ao inicio do estagio para 
as Licericiaturas e para os de Forma96es Pedag6gicas; 

, 11. A carga . horaria de orienta9ao do estagiario, junto ao professor 

orientador; _ 
Ill. Os relat6rios de estagio, por se tratar de uma atividade individual do 

estagiario e que nao se desenvolve com() pratica em situa·9ao analoga 

ao trabalho pedag6gico; . 
IV. Atividades desenvolvidas pelos estudantes vinculadas a projetos de 

inicia9ao cientifica e tecnol6gica, de extensao ou de ensino. 

Art.9° Sao partes integrantes diretas da organizac;ao didatico-pedag6gica do 
estagio: 

I. 0 IFSP, _representado ·pelos seguintes componentes: 
i. 0 estudante estagiario; 
ii. 0 professor orientador de estagio; 
iii. 0 coordenador do curso; 
iv. Coordenadoria de Extensao; 

II. A unidade concedente, representada pelos seguintes componentes: 
i. 0 supervisor de estagio da unidade concedente; 
11. .o Diretor da,unidade concedente. 

Art.1 0 Ao aluno, regu larmente matriculado no curso, e que se encontra apto a 
realizar o estagio supervisionado, e recomendado:· 

I. Ter cursado 50% (cinquenta por cento) de integralizac;ao do 
curso, conforme PPC do curso; 

II. Estar cursando, preferencialmente, urn dos Componentes 
Articuladores do Estagio. 

Il l. Buscar realizar o estagio em mais de uma modalidade de ensino. · 

. . . 0}-~ 
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Art.11 Os Gampus deverao garantir professores orientadores a todos os 
estudantes estagiarios. 

§ 1° Os professores orientadores do estagio serao professores do curso, 
indicados pelo Colegiado do Curso e designados pela Dire((ao do Campus, 
com portaria especifica e carga horaria semanal destinada· para este fim. 

§ 2° As atribui9oes dos professores orientadores estao descritas no 
Regulamento do Est$gio do IFSP vigente,.alem das descritas abaixo. 

I. Atuar em cola"bora9ao com os professores responsaveis pelos 
componentes articuladores; 

II. Zelar pelo cumprimento das presentes Diretrizes e divulga-las aos 
estudantes. 

§ 3° As atividades desenvolvidas pelos orientadores nao se confundem com as 
fun96es desempenhadas pelos professores dos componentes _articuladores, 
mas deve o trabalho de ambos s~r articulado, proporcionando ao estudante 
melhor rela9ao entre teoria - pratica - reflexao. 

§ 4° Um dos professores indicados como orientadores de estagio podera atuar, 
mediante atribui9ao de um num~ro maior de horas de orienta9ao do que os 
demais, no assessoramento a Coordenadoria de Extensao e a Cc;>0rdena9ao de 
Curse, contribuindo para a articula((ao entre estas, tendo adicionalmente as 
seguintes atribui96es: 1 

I. Atuar para a unifica9ao de procedimentos e no assessoramento do 
estudante e dos demais professores orientadores; 

II. Contribuir com a elabora9ao e divulga9ao do calendario de estagio, 
conjuntarriente ·com a Coordenadoria de Extensao e a Coordena9ao do 
curso; 

Ill. Pesquisar e proper convenios ou outros meios de colabora((ao com os 
sistemas de ensino, buscando propiciar o desenvolvimento de estagio 
em diferentes modalidades de ensino, conforme artigo 15 desta 
resolu9ao, bern como estimular os alunos para tanto; 

IV. Auxiliar, quando necessaria, no cumprimento das presentes Diretrizes e 
na alimenta((ao do sistema de Tecnologia da lnforma((ao do IFSP com a 

documenta9ao de estagio. \!_C))J'J\J 
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Art.12 Os Projetos _ Pedag6gi~os de Curso deverao prever, nos perfodos letivos 
nos quais. o estagio supervi~ionado esta previsto, a existenci~ de Componentes ·. 
Curriculares Ai1iculadores ao estagio ourric~lar: 

§ 1° Os Componentes Articuladores farao a articula9ao direta, com a respectiva 
atividade do estagio ·em que o estudante . se 'encqntra, fomentando · as 
discussoes eo levantamento te6rlco que substancie a refle?<ao-ayao-reflexao 
entre estagio, ori~nta9ao e demais componentes curriculares do curso. 

§ .2° Esses componentes devem ter seus pianos de ensino voltados para a 
cor~espondencia ent~e OS ·tem~s e ObjeliVOS ~spec[fiCOS nele iratados e a~ 
atividades a serem desenvolvidas na escpla concedente pelo. estudante 

' ' .w 

estagiario. 

§ 3° _ Nao ha impeditivo para que os professores dos Componentes 
Articuladores · sejam tamb9f!1 professores orientadores de estagio, desde que 

. respeitadas as funyoes espe_cificas desempenhadas em cada urn desse~ 
espa9os. 

· § 4° Nao e possivel o condiciQname~to elou vincula~o obrigat6rios de 
re~liza~ao e/ou aprova9ao entre estagio e os Componentes· de Articulayao, 
embora a simultaneidade seja recomendada. . 

Art.13 0 supervisor de estagio e_ o representante indicado pela escola 
concedente e suas atribui9oes estao mencionados no Regulamento ae Estagio 
do IFSP vigente. · 

Capitulo•lll 

Do Desenvolvimento 

Art.14 0 d_esenvolvimento do estagio nao podera se· restringir a apenas _uma -
etap~- .. da Edu~aya6 Basica, respeitando-se a diversidade . da Escola de 
Educayao Basica e de acordo com as especificidades de cada Licenciatura. 

Art.15· No de~envolver do estagio. a. diversida~e de atua~o docente devera 
ser garantida e, PF~ra tanto, deverao ser desenvolvidas · atividad~s · 

· contemplando as difererites etapas da Ed~ca9ao Basica para as quais o futuro 
-professor estara apto, e, preferencialmente, mais de uma modalid~pft,. de 
ensino, a saber: C(JJJ"' · 
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I. Sao etapas de erisino: Educac;ao lnfantil, Ensino Fundamental e Ensino 
. Medic quando a area do curse estiver presente; 

II. Sao modalidades de ensino: Educac;ao Profissional Tecnica de N!vel 
Medic, Educac;ao de Jovens e Adultos (EJA), Educac;ao a distancia 
(EAD), Educac;ao Especial, Educagao Escolar lndigena, Educac;ao do 
Campo, Educagao Escolar Quilombola e Ensino Regular. 

§ 1° Os cpordenadores de curse, professores orientadores e coordenadorias de 
extensao, deverao estimular os alunos a estagiar em mais de uma modalidade 
de ensino, bern como buscar, dentro de suas respectivas atribuic;oes, propiciar 
condic;oes para tanto. 

§ 2°: Alem das etapas e modalidades de ensino da Educac;ao Basica, o estagio 
devera contemplar atividades de gestae escolar. 

Art.16 0 estagio deve pro.p1c1ar experiencias multiplas e diversificadas 
analogas ao trabalho pedag6gico, assim, as ativ_idades do estagio poderao 
contemplar: 

I. Vivencias que proporcionem experiencia pratica na linha de formac;ao do 
estudante estagiario; 

11. Vivencias que contribuam para a formagao do estudarite ~stagiario , per 
meio de experiencias didatico-pedag6gicas e dimensao social do 
trabalho do professor; 

Ill. Atividades de campo nas quais ocorrerao relagoes de ensino
aprendizagem estabelecidas entre professores do curse, indicados pelo 
Colegiado do Curse e designados pela Direc;ao do Campus, supervisor 
de estagio da.escola concedente e estagiario; 

IV. Desenvolvimento de atividades e projetos que contribuam para atuac;ao 
critica diante da diversidade escolar em termos de relac;oes etnico
raciais, de genera, necessidades educacionais especificas, etc.; 

V. Utilizac;ao de recursos didaticos, metodologias e estrategias diversas, 
alem de espagos de avaliagao des processes de ensino-aprendizagem; 

VI. Atividades que proporcionem visao global e especifica do curricula; 
VII . Incentive a atividades que integrem e apliquem os conhecimentos de 

pesquisa, extensao e ensino em beneficia da comunidade. f}JN-J\. 
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Art. 17 As atividades de estagio deverao preparar o futuro docente ·para as 
seguintes especificidades: 

I. Praticas Inter e/ou transdisciplinares; 
II. Educagao inclusiva; 
Ill. Educagao Ambiental; 
IV. Educagao em Direitos Humanos; 
V. Educagao para as relagoes etnico-raciais; 
VI. Reforge, recuperagao e fracasso escolar; 

VII. Educagao especial; 
VIII. Diversidade de genero, sexual, religiosa, de fa ixa geracional; e 

IX. Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas ~ocioeducativas . 

Art.18 A organizagao do estagio contemplara as seguintes atividades de 
desenvolvimento: 

II. 

Ill. 

Observagao: fase de diagn6stico da escola ou escolas concedentes, em 
que o estagiario tara levantamento de informagoes para a compreeiisao 
e a descriga0 do e~pago em que iniciara seus trabalhos. Neste 

\ 

momenta, o estagiario reconliecera de forma critica os aspectos 
ambientais, humarios, comportamentais, administrativos, politicos e de 
organizagao academica da escola. E. tambem o espago de observagao 
da sala de aula e das relagoes que envolvem o ensino. 
Participagaollntervengao: sao todas as atividades em que o estagiario se 
coloca como um colaborador .no desenvolvimento das agoes dos 
professores com os quais interage e que antes observou no cotid iano e 
tambem no desenvolvimento de atividades voltadas a gestao e . 
organizagao da escola. Contempla a elaboragao e o desenvolvimento de 
projetos especificos de intervengao e proposigoes no espago escolar, na 
escola concedente; 
Regencia: e a pratica de ensino realizada pelos estagiarios com pianos 
de aula f'Jr6prios e conduc;:ao aut6noma das atividades de ensino. Deve 
envolver impreterivelmente atividades de ensino e aprendizag.em, na 
area do curse do estagiario, de modo que nao se gerem prejuizos aos 
alunos da turma da escola concedente. 
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§ _ 1° As tres atividades devem estar relacionadas, de modo que uma 
potencialize a outra, em articulac;:ao com o desenvolvimento do curso, e em 
especial dos Componentes Articuladores. 

§ 2° A organizac;:ao das atividades de que trata o caput, bem como a carga 
horaria para cada uma, sera definida conforme as necessidades de formac;:ao 
especifica dos estudantes e das condic;:6es de realizac;:ao do estagio, 
assegurando a diversidade para a atuac;:ao docente prevista· nestas diretrizes. 

Capitulo VI' 

Do Registro, Acompanhamento e Avalia~ao 

Art.19 Gada estagiario, com o professor orientador de estagio; elaborara e 
registrara o Plano de Atividades de Estagio, com o qual, juntamente ao Termo 
de Compromisso, podera iniciar as atividades de estagio. 

Art.20 Cabe ao estudante estagiario a elaborac;:ao e entrega ao · professor 
orientador de relat6rios parciais e do relat6rio final do estagio. 

I. Os relat6rios parciais deverao ser entregues ao final d~ cada semestre e 
o relat6rio final , na conclusao do estagio; 

II. A frequencia e realizac;:ao do estagio deverao, ainda, serem 
comprovadas pelo preenchimento e assinatura da "Folha de Estagio" ou 
outre documento que comprove a execuc;:ao das atividades previstas e o 
cumprimento da carga horaria minima exigida pelo estagio ou atividade. 

Art.21 Cabe ao professor orientador de estagio o" acompanhamento e 
avaliac;:ao dos relatorios, conceituando-os como "aprovado" ou "nao-aprovado", 
considerando o desenvolvimento das atividades de estagio em acordo com os 
objetivos definidos-no Plano de Atividades. 

I. 0 professor orientador, conforme sua organizac;:ao, devera 
divulgar os horarios de atendimento de orientac;:ao de estagio; 

II. A Coordenadoria de Extensao ou setor responsavel arquivara a 
documentac;:ao final de conclusao do estagio. 
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Art.22 Os professores dos Componentes Articuladores, considerando a 
articulac;ao desenvolvida, pod.erao auxiliar no process? de acompanham.ento e 
avaliac;ao do estagio. 

Capitulo VII 

Das disposic;~es finais 

Art.23 Os Campus deverao elaborar seus respectivos manuais de estagio em 
conformidade com estas diretrizes. 

Art.24 Para os Projetos Pedag6gicos de Curso que ainda nao se encontram 
em conformidade com essas diretrizes, sera elaborado calendario de 
atualizac;ao dos mesmos pela Pr6-Reitoria de Ensino. 

Art.25 0 estagio supervisionado e passive! de nao validac;ao conforme 
Regulamento de Estagio do IFSP. 

Art.26 0 Programa de Residemcia Pedag6gica sera reconhecido para efeito de 
cumprimel]to do estagio curricular supervisionado. 

Art.27 Os casas omissos serao apreciados pela Pr6-Reitoria de Ensino. 

~[~ 


