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RESOLUQAO N'86/2020-CEPE, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.

Aprova o Regulamento da disciplina de
Estágio Supervisionado, do curso de
Letras Libras —Licenciatura (EaD), do
campus de Cascavel.

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em reunião ordinária realizada no dia 10
de setembro de 2020,

considerando a CR n'9500/2020, de 18 de fevereiro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1'provar conforme o anexo desta Resolução, o Regulamento da
disciplina de Estágio Supervisionado, do curso de Letras - Língua Portuguesa e
Língua Brasileira de Sinais — Libras e Literaturas Brasileira e Surda - Licenciatura
modalidade de oferta a distância (EaD), do campus de Cascavel, com implantação a
partir do ano letivo de 2020, e convalida as atividades realizadas.

Art. 2'sta Resolução entra em vigor nesta data.

Cascavel, 10 de setembro de 2020.

MAR RIBEIRO DE MELLO
Presidente do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão em exercício
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REGULAMENTO GERAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
CURSO DE LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS - LIBRAS E LITERATURAS BRASILEIRA E SURDA - LICENCIATURA

MODALIDADE DE OFERTA A DISTÂNCIA

CAPÍTULO I

DO ESTÁGIO E SEUS OBJETIVOS

Art. 1' estágio supervisionado do Curso de Letras - Lingua
Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - Libras e Literaturas Brasileira e
Surda - Licenciatura - Modalidade De Oferta a Distância, é um conjunto de
atividades de aprendizagem profissional, humana e cultural proporcionado ao
estagiário (discente) por meio da realização de atividades práticas na área de
atuação, efetivadas sob a orientação e a coordenação do Colegiado do Curso, de
coordenadores de polo, tutores presencias, especiais e online.

Art. 2' estágio supervisionado no Curso de Letras —Língua
Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais —Libras e Literaturas Brasileira e
Surda —Licenciatura -Modalidade De Oferta a Distância, constitui-se de atividade
curricular obrigatória, para a obtenção de título de licenciado para atuar como
professor/professora nas áreas de Língua Portuguesa/Língua Brasileira de Sinais e
respectivas Literaturas.

Art. 3'm atendimento o Artigo 65 da Lei n'394, de 20/12/1996, e
seguindo as normas estabelecidas nas Diretrizes Gerais para os Estágios da
Unioeste - Resolução n'85/2008 —CEPE de 10/02/2009.

Art; 4'ão objetivos do estágio supervisionado Curso de Letras - Lingua
Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - Libras e Literaturas Brasileira e
Surda - Licenciatura - Modalidade De Oferta a Distância:

I. oportunizar aos estagiários a vivência de práticas pedagógicas que
possibilitem, considerando a realidade escolar, a fundamentação de conhecimentos
constitutivos da atividade profissional e a produção contínua de conhecimento;

II. promover condições para que o estagiário ref lita sobre o processo
teórico-prático, de forma articulada, do ensino de Língua Portuguesa, Língua
Brasileira de Sinais —Libras e Literaturas Brasileira e Surda no Ensino Fundamental
e Médio;

III. proporcionar aos estagiários as condições para uma reflexão crítica e
contextualizada sobre o papel do professor, da escola e do ensino de Língua
Portuguesa, Língua Brasileira de Sinais —Libras e Literaturas Brasileira e Surda;

IV. estabelecer uma via de desenvolvimento e de articulação entre as
disciplinas em sua dimensão teórico-prática e as ações de formação continuada;

V. possibilitar, pelo constante contato com a realidade escolar, a reflexão
e a avaliação do projeto político-pedagógico do Curso;

ANEXO DA RESOLUÇAO N'86/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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Art. 5 0 estágio supervisionado do Curso de Letras - Língua
Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - Libras e Literaturas Brasileira e
Surda - Licenciatura - Modalidade De Oferta a Distância é atividade integrada as
disciplinas de Prática de Ensino de Língua e de Prática de Ensino de Literatura, nas
respectivas áreas de formação do Curso, de acordo com a Matriz Curricular do Curso
em oferta.

CAPÍTULO II
DAS CONDIQÔES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO

Seção I

DA DURA/AO E DO DESENVOLVIMENTO

Art. 6 0 estágio supervisionado é cumprido dentro do período letivo
regular, e tem duração de 420 horas, estando em conformidade com o estabelecido
pelo Art. n'5, da Lei n'.394, de 20/12/1996, distribuido, conforme este
Regulamento, pelas áreas de formação do curso, seguindo cronograma específico,
aprovado pelo Colegiado, atendendo ao Calendário Acadêmico da
Unioeste/Modalidade de oferta a distância (EaD.)

Art. 7' estágio supervisionado do Curso de Letras - Língua
Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - Libras e Literaturas Brasileira e
Surda - Licenciatura -Modalidade De Oferta a Distância, é desenvolvido em duas
áreas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Lingua Brasileira de Sinais e
Literatura Surda.

Art. 8'A carga horária total do estágio supervisionado em Letras - Língua
Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - Libras e Literaturas Brasileira e
Surda - Licenciatura - Modalidade De Oferta a Distância, é assim distribuída:

Parágrafo único - 0 Estágio cooperativo com grupos de 04 até 06
estag iá rios.

Art. 9'rática de Ensino I —60 horas —teórica.

Art. 10 Prática de Ensino II —60 horas —teórica.

Art. 11 Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa
—90 horas, deve ser desenvolvido no Ensino Fundamental e/ou Médio:

I. Reconhecimento da escola/campo de estágio (08 horas) ;

II. Observação de aulas nos anos do Ensino Fundamental/Médio (16
horas) ;

III. Participação em reuniões de pais, conselhos de classe, planejamento
e hora-atividade (04 horas) ;

ANEXO DA RESOLUÇAO N'86/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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IV. Leitura e estudo do PPP (Projeto Político Pedagógico) da

instituição/campo de estágio (10 horas);
V. Planejamento de docência com elaboração de Planos de Aula (12

horas) ;

Vl. Docência nos anos do Ensino Fundamental/Médio ou suas
modalidades (20 horas) ;

Vll. Elaboração de Relatório do Estágio Supervisionado em Língua
Portuguesa (20 horas) ;

Art. 12 Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Libras —90 horas,
deve ser realizado no Ensino fundamental e/ou Médio:

I. Reconhecimento do campo de estágio (10 horas);
II. Observação de aulas no do Ensino Fundamental/Médio (16 horas);

I II. Leitura e estudo do PPP (Projeto Político Pedagógico) da
instituição/campo de estágio (08 horas) ;

IV. Planejamento de docências com elaboração dos Planos de Aulas (14
horas);

V. Docência no Ensino Fundamental/Médio ou suas modalidades (30
horas) ;

Vl. Elaboração de Relatório do Estágio Supervisionado em Língua
Portuguesa (12 horas).

Art. 13 Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Literatura Surda-
60 horas, deve ser realizado no Ensino Fundamental e/ou Médio:

I. Reconhecimento do campo de estágio (04 horas);
II. Observação de aulas nos anos finais do Ensino Fundamental/Médio ou

suas modalidades (08 horas);
I II. Leitura e estudo do PPP (Projeto Político Pedagógico) da

instituição/campo de estágio (04 horas) ;

IV. Planejamento de docências com elaboração dos Planos de Aulas (14
horas);

V. Docência nos anos finais do Ensino Fundamental/Médio ou suas
modalidades (20 horas);

Vl. Elaboração de Relatório do Estágio Supervisionado em Literatura
Surda (10 horas).

Art. 14 Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Literatura
Brasileira: 60 horas, deve ser realizado no Ensino Fundamental e/ou Médio e suas
modalidades.

I. Reconhecimento do campo de estágio (04 horas):
II. Observação de aulas nos anos finais do Ensino Fundamental/Médio

ou suas modalidades (08 horas);
I II. Leitura e estudo do PPP (Projeto Político Pedagógico) da

instituição/campo de estágio (04 horas) ;

ANEXO DA RESOLUÇAO N'86/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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IV. Planejamento de docências com elaboração dos Planos de Aulas (14
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horas);
V. Docência nos anos finais do Ensino Fundamental/Médio ou suas

modalidades (20 horas);
Vl. Elaboração de Relatório do Estágio Supervisionado em Lingua

Portuguesa (10 horas);

Art. 15 A direção de classe é desenvolvida em situações reais de ensino
e pode ser integralmente em salas de aula ou:

I. 50% em saIas de aulas do Ensino Fundamental e/ou Médio;
II. 50% em outras modalidades de ensino, incluindo oficinas para o

Ensino Fundamental e Médio, projetos para a rede pública, projetos de natureza
social, dentre outros.

g 1 A direção de classe poderá, excepcionalmente, ser desenvolvida em
sua totalidade (100%) em outras modalidades de ensino, diante da impossibilidade
de a regência ser realizada em sala de aula do Ensino Fundamental e/ou Médio,
atendendo as necessidades da unidade concedente de estágio.

g 2' desenvolvimento de atividades em modalidades de ensino
diferenciadas (projetos de ensino que atendam aos conteúdos previstos na disciplina)
é realizado mediante a apresentação prévia de um projeto e aprovação da
coordenação do polo e da unidade concedente.

Seção II

DO CAMPO DE ESTÁGIO

Art. 16 Constituem campo de estágio, prioritariamente, as instituições
educacionais públicas, podendo, também, o estágio ser desenvolvido em instituições
de caráter privado e na comunidade em geral.

Art. 17 0 cadastramento como campo de estágio considera, em relação
a entidade concedente do estágio:

I. a existência de infraestrutura material e de recursos humanos;
II. a aceitação das condições de supervisão e avaliação do estágio;
III. a anuência e acatamento das normas disciplinares dos estágios da

Unioeste e do Núcleo de Educação a Distância da Unioeste (NEaDUNI);
IV. a existência de instrumento jurídico, com lavratura de termo de

compromisso, conforme a legislação vigente.

Seção III
DOS INSTRUMENTOS LEGAIS

Art. 18 0 estagiário, antes de iniciar o estágio, firmará Termo de
Compromisso com a instituição concedente do estágio, constituindo comprovante
exigivel pela autoridade competente da inexistência de vinculo empregatício ou

ANEXO DA RESOLUÇAO N'86/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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Parágrafo Único - Assinam o Termo de Compromisso de Estágio: o
responsável pelo Campo de Estágio, o estagiário e o Coordenador de Estágio.

Art. 19 Os acordos, convênios e/ou termos de compromisso explicitam
não somente os aspectos legais específicos, como também os aspectos
educacionais e de compromisso com a realidade social, conforme os principios
norteadores do Projeto Politico Pedagógico do Curso de Letras - Língua
Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - Libras e Literaturas Brasileira e
Surda - Licenciatura - Modalidade De Oferta a Distância.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAQAO ADMINISTRATIVA E DIDÁTICA

Seção I

DA ORGANIZA/AO ADMINISTRATIVA

Art. 20 A administração dos estágios é feita por meio dos órgãos a seguir
indicados, observadas as competências específicas:

I. Pró-Reitoria de Graduação;
II. Conselho de Campus
II I. Conselho de Centro;
IV. Conselho de Campus;
V. Coordenação do NEaDUNI;
Vl. Colegiado de Curso;
Vll. Coordenação de Curso.

Seção II
DA SUPERVISAO DO ESTÁGIO

Art. 21 Entende-se por supervisão de estágio a orientação dada ao
estagiário no decorrer de sua prática profissional efetivadas sob a orientação e a
coordenação do Colegiado do Curso, de coordenadores de polo, tutores presencias,
especiais e online, de forma a proporcionar aos estagiários o pleno desempenho de
ações, princípios e valores inerentes ao ensino de Língua Portuguesa e de Lingua
Brasileira de Sinais —Libras.

Parágrafo Único - Podem ser supervisores de estágio professores afetos
ao campo de estágio e os tutores do Curso de Letras - Língua Portuguesa e
Língua Brasileira de Sinais - Libras e Literaturas Brasileira e Surda
Licenciatura -Modalidade De Oferta a Distância, respeitadas a respectiva área de
formação, a experiência profissional e as peculiaridades do campo de trabalho em
que se realiza o estágio.

Art. 22 A supervisão de estágio no Curso de Letras - Língua Portuguesa
e Língua Brasileira de Sinais - Libras e Literaturas Brasileira e Surda—

ANEXO DA RESOLUÇAO N'86/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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Licenciatura - Modalidade De Oferta a Distância, é desenvolvida na forma de
supervisão indireta, na orientação, no desenvolvimento e na avaliação das atividades
planejadas e realizadas nos campos de estágio ao longo de todo o processo.

Seção III
DAS COMP ETÊN C IAS

Art. 23 Compete a Coordenação Geral do NEaDUNI:

I. fazer cumprir a legislação e as normas aplicáveis aos estágios;
II. convocar, sempre que necessário, os coordenadores de curso para,

em reuniões do Colegiado, discutir questões relativas ao planejamento, a
organização, ao funcionamento, a avaliação e ao controle das atividades de estágio,
bem como a análise de critérios, métodos e instrumentos necessários ao seu
desenvolvimento.

Art. 24 Compete ao Colegiado de Curso:

I. aprovar previamente o Regulamento de estágios do curso;
II. aprovar o planejamento e a programação de cada período de estágio;
III. convocar, sempre que necessário, os professores das disciplinas do

curso para, em reuniões do Colegiado, discutir questões relativas ao planejamento,
a organização, ao funcionamento, a avaliação e ao controle das atividades de
estágio, bem como a análise de critérios, métodos e instrumentos necessários ao
seu desenvolvimento;

IV. fazer cumprir a legislação e as normas aplicáveis aos estágios.

Art. 25 Compete a Coordenação de Curso:

I. fazer cumprir a legislação e as normas aplicáveis aos estágios.

Art. 26 Compete â entidade concedente do estágio:

I. manter um serviço de apoio aos discentes, cuja organização
administrativa atenda as necessidades do desenvolvimento do estágio;

II. estabelecer condições para a realização do estágio.

Art. 27 Compete ao supervisor de estágios (coordenador do polo) :

I. orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades de estágio;
II. avaliar o desempenho do discente em todas as atividades

desenvolvidas;
I II. orientar a elaboração do relatório descritivo-reflexivo, sobre as

atividades desenvolvidas no estágio;
IV. avaliar produção audiovisual de Libras/ Português (avaliação coletiva);
V. responsabilizar-se, juntamente com o discente, pela entrega de todos

os documentos exigidos para a realização do estágio, seu desenvolvimento e sua
avaliação.

ANEXO DA RESOLUÇAO N'86/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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Art. 28 Compete ao discente:

I. comparecer a todas as atividades das disciplinas de Prática de Ensino;
II. cumprir todas as atividades pertinentes ao seu programa de estágio,

atendendo ao planejamento elaborado;
II I. elaborar e apresentar o relatório descritivo-reflexivo, sobre as

atividades desenvolvidas no estágio;
IV. produzir material audiovisual de Libras/ Português (avaliação coletiva) ;

V. preencher assinar e colher assinaturas do Coordenador de polo e do
Responsável pelo campo de Estágio para firmar o Termo de Compromisso, em três
vias, junto a instituição concedente do campo de estágio e a coordenação do Polo,
antes de iniciar o estágio;

VI. entregar uma (01) via do Termo de Compromisso a Instituição
concedente do campo de estágio, uma (01) via para o Coordenador de Polo e manter
sob seus cuidados uma (01) via do Termo de Compromisso.

CAPÍTULO IV
DA PROGRAMA/AO, PLANEJAMENTO E ATIVIDADES DO ESTÁGIO

Art. 29 A programação de estágios é elaborada pela Coordenação do
NEaDLINI em conjunto com os Coordenadores do curso, até o final de cada período
letivo para o início do período letivo seguinte e é previamente aprovada pelo
Colegiado de Curso.

Parágrafo único. Respeitadas as características de cada área ou nível,
constam da programação, no mínimo, os seguintes elementos:

I. número de alunos;
II. modalidade de estágio - presencial ou a distância;
I II. áreas de formação —Libras/Português;
IV. campo de estágio;
V. período de realização;
Vl. exigências regulamentares (carga horária);
Vl I. formas de avaliação.

Art. 30 As atividades de estágio devem ser desenvolvidas a fim de cumprir
as seguintes etapas:

I. Reconhecimento do campo de estágio;
II. Observação de práticas de ensino da Língua Portuguesa, da Libras e

suas Literaturas;
III. Sistematização de um roteiro para as práticas de ensino;
IV. Prática de ensino;
V. Relatório do Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa, Literatura

Brasileira, Língua Brasileira de Sinais e Literatura Surda (conforme formulário a ser
disponibilizado) no sistema AVEA.

ANEXO DA RESOLUÇAO N'86/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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CAPÍTULO V
DA AVALIA/AO DE ESTÁGIO

Art. 31 São condições de aprovação nas disciplinas cuja carga horária é
constituída de estágio:

I - cumprir integralmente a carga horária estabelecida para cada atividade
do estágio;

II - obter, como média final minima para aprovação, a nota 70 (setenta).

1' atribuição da média final é feita em instrument próprio, em que
consta nota, o qual é preenchido pelo coordenador de polo e pelo responsável da
Unidade Concedente de estágio, bem como a nota do relatório descritivo-reflexivo,
quais sejam:

I. formulário para a unidade concedente;
II. formulário para o coordenador de polo;
III. produção audiovisual, quando solicitada na Disciplina;
IV. relatório descritivo-reflexivo da prática do estágio

Q 2'ão cabe, nas disciplinas de estágio, exame final ou 2'hamada.

g 3 0 discente que não for aprovado, cursará novamente a disciplina no
Repercurso.

g 4'ão haverá aproveitamento de atividades realizadas nas disciplinas
de estágio, devendo ser cumpridas novamente todas as atividades previstas.

g 5 Será considerado reprovado o discente que:

I. abandonar a direção de classe no estágio;
II. não comparecer ao campo de estágio para observação ou direção de

classe;
I II. não apresentar relato descritivo-reflexivo nas disciplinas que envolvam

a Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, quando esse for instrumento
avaliativo.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIVOES GERAIS

Art. 32. Os casos omissos no presente Regulamento são resolvidos pelo
Colegiado do Curso de Letras - Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais
- Libras e Literaturas Brasileira e Surda - Licenciatura - Modalidade De Oferta a
Distância, no âmbito de suas competências e em grau de recurso, ao Conselho de
ensino, Pesquisa e Extensão —CEPE.

ANEXO DA RESOLUÇAO N'86/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.


