
   

CURSO DE PEDAGOGIA – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O que é o Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia do UNAR? 

Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório para todos os alunos de 

Licenciatura e será realizado nas Unidades Escolares de educação Básica regular. 

Na legislação brasileira, o estágio é obrigatório e regido pela Lei nº. 11.788, de 25 de setembro 

de 2008 e não configura relação empregatícia. O estágio supervisionado consiste em formação 

prática segundo a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional ( LDB nº. 9394/96), sendo 

requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

 
 

Qual a carga horária que devo cumprir no estágio? 

O aluno deverá cumprir uma carga horária de 400 (quatrocentas) horas de estágio, sendo que 

de acordo com a Lei nº. 11.788, o mesmo poderá cumprir somente  06 (seis) horas diárias nas 

Instituições de Ensino. Seguindo a tabela abaixo: 

 

CONTAGEM DAS HORAS DE ESTÁGIO 

IDENTIFICAÇÃO HORAS DE ESTÁGIO 

Caracterização da escola 20 horas 

Observação e participação em educação infantil 100 horas 

Observação e participação em educação fundamental 100 horas 

Observação e participação em gestão escolar: 

 20 horas – coordenação,  

 20 horas – direção; 

 20 horas - supervisão 

60 horas 

Outras modalidades/ projetos 60 horas 

Relatórios sobre: educação infantil, ensino fundamental, 
gestão e outras modalidades/projeto 

40 horas 

Redação das considerações finais do estágio 20 horas 

 

Quando poderei iniciar o meu Estágio Supervisionado? 

Para os alunos que já possuem uma graduação e optaram por fazer o curso em 12 meses, 

poderão iniciar o Estágio após a efetivação da matrícula. 

Para os alunos de primeira graduação, estes deverão iniciar o Estágio, após 50% do curso 

concluído. 

 

Receberei orientações e apoio para que eu possa realizar meu Estágio Supervisionado? 

Todas as orientações, formulários e documentações estarão disponíveis ao aluno na 

plataforma de estudos – AVA, e também o aluno será acompanhado e orientado por um 

profissional do UNAR. 

 

Após a realização do meu Estágio Supervisionado do UNAR como devo proceder? 

Estando o Estágio pronto, o aluno deverá digitalizá-lo e enviá-lo através da plataforma de 

estudos AVA, na data prevista, para as devidas correções, serve tanto para os alunos de 

primeira quanto de segunda graduação. 

  



   

É necessário que na(s) escola(s) onde irei realizar meu Estágio Supervisionado, possuam 

convênio com o UNAR? 

Algumas escolas poderão solicitar antes da realização do Estágio Supervisionado a 

formalização de um convênio entre a Secretaria Estadual ou Secretaria Municipal de educação 

e o Centro Universitário de Araras - UNAR. 

 
 
*Em caso de dúvidas o docente orientador deverá ser consultado. 


