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1REGULAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA (PRESENCIAL) DA 

FAE/CBH/UEMG (PPC, 2019)   
  

 

A Coordenação de Estágio da Faculdade de Educação – FaE/CBH/UEMG, encaminha ao Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) da FaE/CBH/UEMG e a ao Colegiado de Curso a proposta de Regulamentação dos 

Estágios Curriculares Supervisionados, conforme o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) vigente (2019).    

De acordo com o PPC aprovado pelo Colegiado do Curso de Pedagogia (presencial) da FaE/CBH em 

29/10/2019, e pelo Conselho Departamental da FaE/CBH em 30/10/2019, “O Colegiado de Curso 

regulamentará o desenvolvimento dos estágios, ouvido o Centro de Ensino através do Núcleo de Estágios” 

(p 48).    

 

Para subsidiar a elaboração dessa proposta de Regulamentação de Estágio, os seguintes documentos foram 

referência: 

 

• BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional.      

• BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 

2019. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-

Formação).      

• BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de 

maio de 2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura.    

Desta forma, observadas também as normas estabelecidas pela Resolução nº 02/2015 do CNE, a carga horária 

do PPC de Pedagogia da Faculdade de Educação ficou assim distribuída -§ 1º do artigo 13 da Resolução:     

• 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na 

educação básica, contemplando também a área da Gestão Educacional;     

Neste sentido, para viabilizar a formação que garanta a implementação destes princípios, as Práticas 

Pedagógicas de Formação (PPFs) são desenvolvidas pelos estudantes, sob a Coordenação, Acompanhamento 

e Avaliação dos docentes de cada período letivo, no decorrer da Atividade de Integração Pedagógica (AIP) 

e nos Núcleos Formativos (NFs), a cada semestre. Estas práticas incluem: a Prática como Componente 

Curricular, o Estágio Curricular Supervisionado e o Núcleo de Estudos Integradores, conforme as temáticas 

estabelecidas para cada um dos oito NFs, pelos quais o currículo é desenvolvido.      

 
1 Regulamento aprovado pelo Colegiado de Curso em 12 de setembro de 2022 
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Conforme o PPC, 4 tipos de estágio se dividem nos componentes curriculares da seguinte forma:      

   

COM QUEM É REALIZADO O ESTÁGIO NO CURSO     

Estágio de Regência      
Deverá ser realizado em sala de aula, com o professor regente de turma da 
Educação Infantil ou dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, conforme 
ênfase do NF em curso.      

Estágio de Observação     
     

Observa-se a organização interna da rotina da instituição escolar, 
acompanhando trabalho do docente, a organização hierárquica e o 
funcionamento da gestão escolar, as relações interpessoais, o funcionamento 
dos serviços de apoio, biblioteca, secretaria, cantina, área de lazer, 
brinquedoteca entre outros.     

Acompanhamento do    
trabalho do profissional 
da pedagogia na gestão 
educacional - Educação 
Infantil ou Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental    

Atividades de acompanhamento do trabalho do profissional da pedagogia na 
gestão escolar como Coordenador, Orientador, Supervisor, Diretor, Inspetor 
e outros), observando a sua participação na gestão dos processos educativos, 
buscando compreender a organização e o funcionamento das instituições de 
escolares.     

Acompanhamento do    
trabalho do profissional 
da pedagogia em 
espaços não escolares.     

Atividades de acompanhamento do trabalho do profissional da pedagogia na 
gestão de processos educativos tais como constantes do item 4 do presente 
regulamento.    

   
    

 Núcleo 
Formativo   

Ênfase    Campo de Estágio Foco de 
Atuação    

Carga Horária e 
Segmento    

II    O sujeito e as práticas 
educativas na Educação 
Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental.      

* Observação dos espaços das salas 
de aula na Educação Infantil;  

30h – Educação Infantil     

III    O sujeito e as práticas 
educativas na Educação 
Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental.      

* Observação dos espaços escolares 
e das salas de aula dos Anos Iniciais 
da Ensino    
Fundamental;   

30h – Ensino Fundamental      

IV    O sujeito e as Práticas 
educativas na Educação 
Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental.     

*Observação dos espaços das salas 
de aula na Educação Infantil;     
* Regência.      

60h – Educação Infantil       

V    Políticas, Gestão 
Educacional e Práticas 
Educativas na Educação 
Infantil e nos anos    
iniciais do Ensino 
Fundamental.      

* Observação dos espaços escolares 
e das salas de aula dos Anos Iniciais 
da Ensino    
Fundamental;   
* Regência.       

40h – Ensino Fundamental     
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* Observação da gestão educacional 
em espaços educacionais não 
escolares     

20h – Espaços não escolares 
(ONGs, Hospitais, empresas, 
museus, escolas dominicais, 
centros comunitários, 
presídios centros de 
reabilitação, centros de 
integração, instituições 
recreativas, ministérios e 
outros órgãos políticos e 
sociais, entre outros).  

VI    Práticas educativas na 
Educação Infantil e nos anos    
iniciais do Ensino 
Fundamental.      

* Observação dos espaços das salas de 
aula na Educação Infantil;     
* Regência.       

45h – Educação Infantil     

VII    Práticas educativas na 
Educação Infantil e nos anos    
iniciais do Ensino 
Fundamental.    

* Observação dos espaços escolares e 
das salas de aula dos Anos Iniciais da 
Ensino    
Fundamental;   
* Regência.      

70h – Ensino Fundamental     

VIII   Políticas, Gestão Educacional e 
práticas educativas na 
Educação Infantil e nos anos    
iniciais do Ensino 
Fundamental.      

* Observação da gestão educacional 
em espaços escolares.     

15h – Educação Infantil        

15h – Ensino Fundamental     

     
1. As práticas de estágio na Educação Infantil serão realizadas nos NFs conforme tabela acima e 

em instituições públicas e particulares legalmente credenciadas, ofertantes desta etapa do nível de ensino.     

2. As práticas de estágio no Ensino Fundamental serão realizadas nos NFs conforme tabela acima 

e em instituições públicas e particulares legalmente credenciadas, ofertantes da referida etapa de ensino, 

podendo ser realizada, também, na Educação de Jovens Adultos.     

3. As práticas de estágio em Gestão de Espaços Escolares serão realizadas no NF VIII, conforme 

tabela acima e em instituições públicas e particulares legalmente credenciadas, ofertantes da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, podendo ser realizadas na Educação de Jovens Adultos, 

no caso do Ensino Fundamental.     

4. As práticas de estágio em espaços não-escolares referentes ao NF V, serão realizadas em espaços 

nos quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos e de gestão educacional e que tenham a presença do 

Profissional da Pedagogia que exerça a atividade profissional de cunho educacional.    

 

A configuração do estágio no NF V deve observar os seguintes princípios:    

• Laicidade;    

• Presença do/a Profissional da Pedagogia para assegurar o cumprimento da legislação pertinente 

ao estágio curricular supervisionado.    

• Existência de proposta educativa, fundamentando a gestão de processos educativos não 

escolares. Enfatizamos que nos espaços a serem observados pelos/as estudantes devem – 

obrigatoriamente – ter processo(s) de gestão desenvolvido(s) por Profissional(is) da Pedagogia.    

• Instituições devidamente regulamentadas para a(s) finalidade(s) à(às) qual(is) se destina(m), 

legalizadas e credenciadas – o/a estudantes deve apresentar a devida comprovação (carimbo, documento 
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de autorização de funcionamento (entre outros) – a depender da instituição – esclarecer junto à profa. de 

gestão).    

 

Apresentamos abaixo um rol de possibilidades, tendo como basilares os princípios indicados acima:    

• Empresas de diferentes setores e natureza - que desenvolvam processos educativos formalizados 

por documentos pedagógicos e geridos pelo/a Profissional da Pedagogia.    

• Hospitais – instituições hospitalares que contem com o/a Profissional da Pedagogia e/ou que 

tenham classe hospitalar e/ou processos educativos vinculados a atividades de educação formal 

(escolares) e não-formal como, por exemplo, campanhas educativas.     

• Organizações do terceiro setor – Organizações da Sociedade Civil.    

• Centros socioassistenciais e projetos sociais – espaços da Pedagogia Social em geral, desde que 

atendam aos princípios elencados no presente documento. Nessa categoria, incluem-se: centros 

comunitários, centros de reabilitação, centros de integração, casas de acolhimento.    

• Instituições recreativas – projetos com intencionalidade cultural e pedagógica.    

• Museus – espaços que contem com a presença do/a Profissional da Pedagogia.    

• Espaços que tenham pessoas em privação de liberdade - assim como, penitenciárias que contem 

com a presença de Profissional da Pedagogia, tenham proposta pedagógica definida e/ou contem com 

escolas em sua estrutura organizacional.    

• Órgãos oficiais do governo – ministério, secretarias, superintendências.    

• Órgãos gestores dos Sistemas de Ensino – Gerências Regionais; Secretarias de Educação ou 

Superintendências de Ensino.    

   

 


