
   

CURSO DE HISTÓRIA – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Já possuo uma graduação, preciso realizar o Estágio Supervisionado? é obrigatório? 
Sim, a realização do Estágio Supervisionado é obrigatória para todas as graduações, 
independentemente se o aluno já possui uma ou mais graduações anteriores. 
A obrigatoriedade do Estágio Supervisionado está disposta na Resolução MEC - CNE/CP nº 2 de 
1º julho de 2015. 
 
Quantas horas de Estágio Supervisionado deverei realizar? 
 A carga horária total do Estágio Supervisionado é de 400 horas. 
 
Quantas horas de Estágio Supervisionado poderei realizar por dia? 
Segundo a Lei nº. 11.788 serão permitidas o máximo de 6 horas diárias de Estágio, ou 30 horas 
semanais. 
 
Já estou lecionando em aulas referentes a minha graduação que estou cursando no UNAR, 
mesmo assim preciso realizar o Estágio Supervisionado? 
Sim, é preciso necessário o Estágio, porém: 
-Se estiver lecionando a mais de 01 ano em disciplinas afins e correlatas com a graduação em 
que está cursando, poderá descontar 100 horas da etapa do Estágio de Regência. 
-Se estiver lecionando a menos de 01 ano em disciplinas afins e correlatas com a graduação em 
que está cursando, poderá descontar 50 horas da etapa do Estágio de Regência. 
As demais horas restantes deverão ser cumpridas. 
Para o desconto das horas da Regência, é necessário que o aluno continue lecionando durante 
a sua graduação e apresente ao UNAR, uma declaração de docência, em papel timbrado da 
escola onde realiza o estágio, com carimbo e assinatura do Diretor. 
 
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. 
 
Qual a data máxima para a entrega do meu Estágio Supervisionado? 
Tanto para alunos que já possuem graduação, quanto para os alunos que farão a primeira 
graduação, o prazo para entrega do Estágio, é a data prevista para a conclusão do seu curso. 
 
Em qual escola deverei realizar meu Estágio Supervisionado? 
O Estágio deverá ser realizado em escolas estaduais, municipais ou privadas, desde que 
ofereçam o ensino fundamental II e o ensino médio regular. 
-Para os Cursos de licenciaturas em História e Geografia, os estágios supervisionados poderão 
ser realizados no Ensino Fundamental II e / ou Médio, ou seja, poderá ser realizado somente 
no Ensino Fundamental II, ou somente no Ensino Médio, também poderá ser realizado uma 
parte no Ensino Fundamental e outra parte no Ensino Médio. 
-Para os Cursos de Sociologia e Filosofia, os estágios supervisionados, deverão ser realizados 
somente no Ensino Médio, vez que somente nessa etapa da educação básica, se contempla 
essas duas disciplinas. 
 
 



   

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 de educação, ou Secretaria Municipal 
de educação e o Centro Universitário de Araras - UNAR. 
O UNAR possui um órgão responsável pela formalização de convênios de estágio, remunerado 
e não remunerado, junto a órgãos públicos, privados e em âmbito municipal e estadual, 
possibilitando, assim, que o aluno tenha, em momento oportuno, campo de estágio. 
 
Receberei orientações e apoio para que eu possa realizar meu Estágio Supervisionado? 
Sim receberá, todas as orientações, formulários e documentações estarão disponíveis ao aluno 
na plataforma de estudos – AVA. 
O aluno também será acompanhado e orientado por um profissional do UNAR, desde o início 
até término do Estágio. 
 
Como farei a entrega do meu Estágio Supervisionado ao UNAR? 
Estando o Estágio pronto, o aluno deverá digitalizá-lo e enviá-lo através da plataforma de 
estudos AVA, em data previamente determinada, para as devidas correções. 
 
Quem é meu professor orientador de estágio? 
O responsável pelas orientações quanto ao Estágio Supervisionado trata-se d0 Prof. Orientador 
Adilson Luiz Ré (adilson.re@unar.edu.br). 
 
 
*Em caso de dúvidas o docente orientador deverá ser consultado. 
 


