
   

CURSO DE LETRAS – PORTUGUÊS/INGLÊS – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O que é o Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em Letras – Português / Inglês? 
Estágio Supervisionado é uma atividade acadêmica obrigatória que permite ao estudante que 
se tornará professor entender e ‘treinar’ para lidar com o dia a dia das escolas. O estágio de 
curso bilíngue é obrigatório nas duas línguas de formação.  
 

 
Qual a carga horária que devo cumprir no estágio? 
O discente deverá cumprir uma carga horária de 400 (quatrocentas) horas de estágio para 
cada componente curricular, ou seja, 800 horas. 
 

 
Todos os alunos devem cumprir o estágio? 
De acordo com a legislação educacional vigente o Estágio Supervisionado é componente 
curricular obrigatório para uma formação específica, assim, para que o discente possa obter o 
grau almejado deverá cumprir todas as exigências regimentais, dentre elas o Estágio 
Supervisionado. Mesmo o aluno que já é professor deverá cumprir o estágio, havendo a 
possibilidade de compensação de até 100 horas que deverá passar por análise do orientador 
para ser concedida. 
 

 
Onde posso realizar o estágio? 
O Estágio Supervisionado deve ser realizado em escolas de educação básica regular da rede 
pública ou privada. Escolas de curso livre não poderão ser campo de estágio para língua 
estrangeira. 
 

 
Quando posso realizar o estágio? 
Os alunos não graduados devem ter cursado, ao menos, 50% do curso para iniciar o estágio, os 
alunos já graduados podem iniciar o estágio assim que iniciam o curso. 
 
Qual a jornada diária de estágio? 
De acordo com a Lei nº. 11.788, o discente poderá cumprir, no máximo, 06 (seis) horas diárias 
e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 
profissional de nível médio e do ensino médio regular.  
 
Como é dividido o Estágio? Em qual modalidade de ensino eu terei que estagiar? 
O Estágio deve ser cumprido de acordo com a tabela abaixo  

Língua Portuguesa Língua Inglesa 

50h Caracterização das Escolas 50h Caracterização das Escolas 

100h Anos Finais do Ensino Fundamental 100h Anos Finais do Ensino Fundamental* 

200h Ensino Médio 200h Ensino Médio 

 100h - Português  **50h - Literatura 

50h - Literatura **50h - Conversação 

50 - Produção de Texto  

50h Produção de Material Didático / EaD 50h Produção de Material Didático / EaD 
 

* Se a escola oferecer Inglês para os Anos Iniciais a carga do Ensino Médio pode ser rateada. 
** Se a escolar oferecer a matéria com essas divisões 
 
Para realizar o estágio é necessário a formação de convênio? 
Algumas instituições poderão solicitar antes da realização do Estágio Supervisionado a 
formalização de um convênio entre a unidade escolar e a faculdade. Esta medida trata-se 



   

apenas de um cuidado legal das instituições em conformidade com o ordenamento jurídico de 
nosso país. 
Caso a situação acima ocorra, o discente deverá acionar o professor orientador de estágio com 
a documentação fornecida pela escola (ou secretaria da educação e diretoria de ensino) em 
mãos, a fim de formalizar o convênio e iniciar o estágio. 
Se não houver qualquer tipo de apontamento dessa exigência pela escola o discente poderá 
iniciar o estágio de forma imediata. 
 
Quem é meu professor orientador de estágio? 
A responsável pelas orientações quanto ao Estágio Supervisionado trata-se da Prof.a.  
Orientadora Cíntia Borges Ribeiro (cintia.borges@unar.edu.br). 
 
 
*Em caso de dúvidas o docente orientador deverá ser consultado. 
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