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CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO  

 
Art. 1º - O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura 
em Matemática da UTFPR - Câmpus Pato Branco, é um instrumento de 
integração dos aspectos teóricos e práticos referentes à formação de professores 
de Matemática.  
 
Parágrafo Único – O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório compreende 
as seguintes atividades: 
 

I – Pesquisa sobre o referencial teórico que embasará a ação pedagógica do 
futuro profissional da educação; 

II – Realização de atividades relativas à vivência escolar:  
III – Planejamento de aulas de conteúdos específicos de matemática para o 

Ensino Fundamental (anos finais) e Médio; 
IV – Elaboração de material didático diversificado; 
V – Elaboração de instrumentos de avaliação; 
VI – Elaboração do projeto pedagógico; 
VI – Realização da prática docente, tanto na modalidade de regência de 

classe quanto na modalidade de projeto pedagógico, em um contexto 
escolar real; 

VII – Elaboração do Relatório Final do Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório. 

 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 2º - São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório: 
 

I – Oportunizar ao graduando a transposição didática de conteúdos do 
Ensino Fundamental (anos finais) e do Ensino Médio. 

II - Oportunizar ao graduando observação, análise e síntese crítica do 
trabalho pedagógico e da realidade em que atua enquanto agente do 
processo ensino/aprendizagem. 

III - Integrar o Curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR – Câmpus 
Pato Branco às demais Instituições, especialmente as de Ensino 
Fundamental (anos finais) e Médio. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

 
Art. 3º - O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura 
em Matemática da UTFPR – Câmpus Pato Branco, será desenvolvido de acordo 
com a legislação pertinente: a Lei nº 11.788 de  25.09.2008, que trata sobre os 
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Estágios em cursos de Graduação; a Resolução CNE/CP 02/2015 – que trata da 
duração e carga horária dos cursos de licenciatura de graduação plena, de 
formação de professores da Educação Básica em nível superior e com as normas 
estabelecidas neste regulamento. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA CARGA HORÁRIA 

 
Art. 4º - O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura 
em Matemática terá uma carga horária de 400h, assim distribuídas: 
 

I - 200h no Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I;  
II - 200h no Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II.  

 
Art. 5º - A carga horária a ser cumprida no Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório I (anos finais do Ensino Fundamental), será distribuída da seguinte 
maneira: 

a) 60h - destinadas à construção dos planos de unidade e de aula para a 
prática docente na modalidade de regência de classe; elaboração de 
material didático, listas de exercícios, avaliações, correção das atividades 
realizadas em sala de aula; leituras orientadas; 

b) 40h - destinadas à elaboração do projeto pedagógico; 
c) 30h – destinadas à observação e acompanhamento, distribuídas da 

seguinte forma: 
i) 20h para o estabelecimento de contato com as Instituições de Ensino, 

observação do espaço escolar e das atividades que são realizadas 
pelas escolas das redes pública e/ou privada, onde serão aplicados os 
estágios;  

ii) 10h para observação de aulas de matemática do Ensino Fundamental 
(anos finais); 

d) 50h – destinadas à prática docente em um contexto real escolar, 
distribuídas nas seguintes modalidades: 
i) 20h na aplicação de projetos pedagógicos no Ensino Fundamental 

(anos finais), com visto do professor orientador e do professor 
responsável pela disciplina de Prática de Ensino da Matemática 
I/coorientador; 

ii) 30h de docência (regência de classe), no mínimo, na disciplina de 
Matemática no Ensino Fundamental (séries finais), fechando unidade de 
conteúdos, com visto do professor orientador e do professor 
responsável pela disciplina de Prática de Ensino de 
MatemáticaI/coorientador; 

e) 20h – Destinadas à construção do relatório final de estágio. 
 

 
Art. 6º - A carga horária a ser cumprida no Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório II (Ensino Médio), será dividida da seguinte maneira: 
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a) 70h – destinadas à construção dos planos de unidade e de aula 

para a prática docente na modalidade de regência de classe; 
elaboração de material didático; listas de exercícios, 
avaliações, correção das atividades realizadas em sala de 
aula, leituras orientadas; 

b) 40h – destinadas à elaboração do projeto pedagógico;  
c) 30h – destinadas à observação e acompanhamento, distribuídas da 

seguinte forma: 
i. 20h para o estabelecimento de contato com as Instituições de 

Ensino, observação do espaço escolar e das atividades que 
são realizadas pelas escolas das redes pública e/ou privada, 
onde serão aplicados os estágios; 

ii. 10h para a observação de aulas de matemática do Ensino 
Médio. 

d) 40h – destinadas à prática docente em um contexto real escolar, 
distribuídas nas seguintes modalidades:  

i. 20h na aplicação de projetos no Ensino Médio, com visto do 
professor orientador e do professor responsável pela 
disciplina de Prática de Ensino de Matemática II/coorientador; 

ii. 20h de docência (regência de classe), no mínimo, na 
disciplina de Matemática no Ensino Médio, fechando unidade 
de conteúdos, com visto do professor orientador e do 
professor responsável pela disciplina de Prática de Ensino de 
Matemática II/coorientador. 

e) 20h - Destinadas à construção do relatório final de estágio. 
 
 
Parágrafo Único - A prática docente corresponde à regência de classe e à 
aplicação de projetos pedagógicos na disciplina de Matemática no Ensino 
Fundamental (anos finais) e no Ensino Médio. 
 
Art. 7º - Os projetos pedagógicos são propostas didáticas diferenciadas que 
podem ser desenvolvidas e aplicadas em diferentes contextos educacionais tais 
como: Escolas de Ensino Fundamental e Médio, Escolas Indígenas, Escolas 
Quilombolas, Escolas de Educação de Jovens e Adultos, Escolas do Campo, 
Escolas de Educação Especial, Escolas de Ensino Técnico.  
 
 
Parágrafo Único – Entende-se como “propostas didáticas diferenciadas”, o 
desenvolvimento de atividades tais como, Matemática avançada para alunos de 
OBMEP, Gincanas, Matemática Complementar, cursos preparatórios, aplicação de 
metodologias diferenciadas (Modelagem, TIC, Resolução de Problemas), 
intervenções específicas frente à alguma dificuldade enfrentada por alunos do 
Ensino Fundamental ou Médio, dentre outras. 
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CAPÍTULO V 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art.8º - São atribuições do professor Responsável pelo Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório. 
 

I. Contatar com o Núcleo Regional de Educação dos municípios abrangidos 
pelo Curso; 

II. Fazer contato com as escolas de aplicação do estágio; 
III. Intermediar a celebração de convênios com escolas onde serão 

realizados os estágios obrigatórios; 
IV. Propor ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática, a lista de 

professores orientadores, no início de cada ano letivo; 
V. Realizar as matrículas dos acadêmicos no Estágio Supervisionado 

Obrigatório I e II no sistema acadêmico. 
VI. Viabilizar o desenvolvimento e o acompanhamento satisfatório do Estágio 

Supervisionado Obrigatório; 
VII. Convocar e coordenar o Seminário de Estágio Supervisionado 

Obrigatório; 
VIII. Lançar as notas do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I e II no 

sistema acadêmico; 
 
 

SEÇÃO II 
DOS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS DE  
PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I E II 

 
Art. 9º – O desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 
será  acompanhado pelos professores responsáveis pelas disciplinas de Prática 
de Ensino de Matemática I e II, bem como pelos professores orientadores e pelos 
professores supervisores (esses designados pela escola onde for aplicado o 
estágio obrigatório).  
 
§ 1º As disciplinas Prática de Ensino de Matemática I e II, são disciplinas regulares 
do Curso de Licenciatura em Matemática do Câmpus Pato Branco, 
respectivamente do 3º e 4º ano, com carga horária de 150h cada. Estas disciplinas 
subsidiam o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 
 
§ 2º Os professores das disciplinas de Prática de Ensino de Matemática I e II são 
considerados coorientadores de todos os alunos matriculados nas referidas 
disciplinas. Isso se justifica em função da área de formação necessária para 
ministrar estas disciplinas e também em função das características específicas 
destas. 
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§ 3º A carga horária para a atividade de coorientação será de 1h semanal para 
cada orientando ou dupla de orientandos e será computada no Plano de 
Atividades do professor coorientador. 
 
 
Art. 10 – As disciplinas de Prática de Ensino de Matemática I e II serão 
ministradas, preferencialmente, por professores com formação específica em 
Educação Matemática. 

 
 

Art. 11 - São atribuições gerais da equipe de professores responsáveis pelas 
disciplinas de Prática do Ensino de Matemática I e II: 
 

I - Lecionar a disciplina de Prática de Ensino de Matemática I e II, 
respectivamente; 

II - Orientar a elaboração do Plano de Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório; 

III – Orientar a elaboração de projetos de ensino e planos de aula; 
IV – Encaminhar e orientar análises de materiais didáticos para subsidiar o 

desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório; 
V - Orientar a elaboração do Relatório Parcial e Final de Estágio  Curricular 

Supervisionado Obrigatório I e II, respectivamente e organização de 
documentos pertinentes; 

VI – Organizar seminários de reflexão sobre o ensino da Matemática 
baseados na análise dos registros de observações das práticas 
docentes; 

VII - Orientar os graduandos quanto à participação no Seminário Parcial e 
Final de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em Matemática, 
respectivamente;  

VIII – Revisar e atribuir nota aos Relatórios Parcial e Final de Estágio 
Curricular Supervisionado, respectivamente. 

IX - Repassar ao professor responsável pelo Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório, as notas dos acadêmicos. 

 
 

SEÇÃO III 
DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 
 

Art. 12 - A função de professor orientador poderá ser exercida por todos os 
professores efetivos do DAMAT com titulação mínima de Mestre em Educação 
Matemática, Matemática ou áreas afins. 
 
§ 1º São atribuições gerais dos professores orientadores: 
 

I. Orientar a análise de apostilas e livros didáticos de Matemática, nos 
tópicos escolhidos; 
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II. Orientar a transposição didática dos conteúdos escolhidos; 
III. Orientar a elaboração e aplicação de metodologias e estratégias 

didáticas para o ensino da Matemática no tópico escolhido para ser 
aplicado nas séries específicas de realização da prática docente; 

IV. Auxiliar a construção dos Planos de Estágio, Planos de Unidade e 
Planos de Aula em relação aos aspectos específicos do conteúdo 
matemático; 

V. Acompanhar in loco o estagiário nas escolas de aplicação do estágio 
obrigatório, fazendo avaliação em formulário próprio; 

VI. Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos e emitir 
relatório. 

VII. Orientar o(s) aluno(s) na elaboração do Relatório de Estágio 
Supervisionado em todas as suas fases, do projeto até o depósito na 
biblioteca digital da versão final.  

VIII. Repassar ao responsável pelo Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório, as notas dos acadêmicos. 

.  
§ 2º Aprovada a lista de orientadores pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Matemática, o professor Responsável pelo Estágio Supervisionado fará a 
divulgação desta lista aos acadêmicos estagiários para que eles entrem em 
contato com os orientadores de sua preferência. Após o aceite do orientador, cada 
acadêmico deverá avisar ao professor Responsável pelo Estágio.  

  
§ 3º A carga horária para esta atividade de orientação será de 2h semanais para 
cada orientando ou dupla de orientandos e será computada no Plano de 
Atividades do professor Orientador. 
 
§ 4º Cada orientador poderá orientar, no máximo, 3 alunos ou duplas. 
 
 

SEÇÃO IV 
DOS PROFESSORES SUPERVISORES 

 
Art. 13 – Denomina-se Professor Supervisor de Estágio, o docente da escola em 
que se efetivará o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. Esse profissional 
da educação deverá ser graduado na mesma área do aluno estagiário e estar 
habilitado a atuar no mesmo campo acadêmico científico em que estiver sendo 
formado. 
 
 
Art. 14 – São  atribuições do professor supervisor: 
 
I – Informar o aluno estagiário sobre os procedimentos didático-pedagógicos 
adotados na escola, como atividades de planejamento, execução e avaliação do 
processo ensino e aprendizagem em conformidade com o Projeto Político 
Pedagógico, currículos, programas e calendário escolar. 
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II -  Intermediar o relacionamento do aluno estagiário com os alunos da turma, o 
corpo docente, equipe pedagógica e demais segmentos da escola, integrando-o 
na comunidade escolar de forma harmônica. 
 
III – Manter-se em contato com o Professor Orientador de Estágio Curricular 
Obrigatório Supervisionado, coorientador e/ou professor responsável pelo estágio. 
 
IV - Realizar o acompanhamento do Estágio Supervisionado e registrar suas 
observações e avaliação em formulário próprio fornecido pelo aluno estagiário. 
Enviar, ao fim do estágio, os instrumentos de avaliação para o professor 
orientador  

 
 

CAPÍTULO VI 
DA ELABORAÇÃO  

 
Art. 15 – A prática docente deverá desenvolver-se tendo por base o Plano de 
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, elaborado pelo estagiário, sob 
orientação e aprovação dos professores responsáveis pelas disciplinas Prática do 
Ensino de Matemática I e II (coorientadores) e do professor Orientador do Estágio 
Supervisionado. 
 
§1º A definição das fases do Plano de Estágio Supervisionado, bem como do 
cronograma de execução das atividades, ficará a cargo dos professores das 
disciplinas de Prática do Ensino da Matemática I e II (coorientadores) e/ou do 
professor orientador do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 
 
§2º Deverão constar do Plano de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 
(Anexo 1): 
 

I - Dados de identificação do(s) estagiário(s); 
II – Nome do Estabelecimento de Ensino onde será realizado o estágio;  
III – Turmas onde será aplicada a prática docente; 
IV – Cronograma. 
 

 
 

CAPÍTULO VII 
DA APLICAÇÃO 

 
Art. 16 – A aplicação da prática docente na modalidade de regência poderá ser 

realizada em duplas ou individualmente para o Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório I e deverá, obrigatoriamente, ser individual para o 
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II. 

 
Art. 17 – A aplicação da prática docente na modalidade de projeto pedagógico 

poderá ser realizada individualmente, em duplas ou grupos conforme a 
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necessidade específica do projeto com aprovação do Professor de Prática de 
Ensino I ou II (coorientadores) e Orientador de estágio. 

 
 
Art. 18 – A aplicação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I e II 
deverá ser realizada no período letivo do estagiário, sendo vedada a aplicação das 
atividades do Estágio no período de férias. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DA CONVALIDAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 
 

 
Art. 19 – O estudante que exerce atividade profissional correlata ao Curso de 

Licenciatura em Matemática na condição de docente poderá valer-se de tais 
atividades para efeitos de convalidação do Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório em até 50% da carga horária prevista, desde que tais atividades 
atendam às disposições deste Regulamento. 

§1º- No tocante à prática docente na modalidade de regência de classe serão 
convalidadas até 15 horas para o Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório I e até 10 horas para o Estágio Supervisionado Curricular 
Obrigatório II . 

 

Art. 20 – O estudante que atua oficialmente em programas de incentivo à 
docência; em programas de iniciação científica ou em projetos específicos de 
outras comunidades escolares que contemplem a prática da docência poderá 
valer-se de tais atividades para efeitos de convalidação da prática docente na 
modalidade Projeto Pedagógico e da observação, para fins de integralização das 
atividades de Estágio  Curricular Supervisionado Obrigatório, desde que atendam 
às condições dispostas neste regulamento e aos encaminhamentos dados pelos 
professores das disciplinas de Prática do Ensino da Matemática I e II 
(coorientadores).  
 
§1º- As atividades desenvolvidas em programas de incentivo à docência e em 
programas de iniciação científica que contemplem a prática da docência a que se 
refere o caput deste artigo, referem-se àquelas realizadas por estudantes 
bolsistas, vinculados a órgãos de fomento ou voluntários. 
 
Art. 21 -  A convalidação do Estágio  Curricular Supervisionado Obrigatório poderá 
ocorrer desde que atendidas as seguintes determinações: 

I. estar matriculado nas disciplinas de Prática de Ensino de 
Matemática I ou II; 
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II. Estar atuando como docente ou como bolsista no nível de ensino 
(anos finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio) 
correspondente ao Estágio Supervisionado (I ou II) que objetiva-se 
convalidar; 

III. ter anuência do orientador; 
IV. ser avaliado pelo orientador pedagógico da Instituição de Ensino 

onde atua como docente ou como bolsista; 
V. entregar relatório final contendo as atividades desenvolvidas no 

período de convalidação ; 
VI. participar do Seminário Final de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório. 
 

§1º   - A convalidação, a que se refere o caput deste artigo, deverá ser solicitada, 
no prazo de 90 dias contados a partir do início do período letivo, junto ao 
Professor Responsável pela Atividade de Estágio do Curso de Licenciatura 
em Matemática mediante requerimento documentado conforme Anexo  2. 

 
§2º - Aceito o pedido de convalidação do Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório pelo professor Responsável pela Atividade de Estágio do curso, o 
mesmo matriculará o estudante e lançará nota correspondente junto ao 
Departamento de Registros Acadêmicos do Campus da UTFPR ao final de todo o 
período de estágio. 
 
§3º  Uma vez indeferida a convalidação, o estudante deverá cumprir todas as 
etapas e atividades relativas ao Estágio Supervisionado, objeto deste 
regulamento. 

 
 

 
CAPÍTULO IX 

DA FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO  
 

Art. 22 – O cômputo da freqüência de cada graduando ao Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório de Matemática exigirá frequência de 100% às: 

 
I – 10h de observação de aulas de matemática no Ensino Fundamental (anos 

finais) durante o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I. 
II - 50h de prática docente no Ensino Fundamental (anos finais) durante o 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I; 
III – 10h de observação de aulas de matemática no Ensino Médio durante o 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II; 
IV - 40h de prática docente no Ensino Médio durante o Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório  II. 
 
 
Art. 23 – O  Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório  será avaliado através 
dos seguintes itens:  
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I – Desempenho do estagiário durante a Prática Docente; 
II – Participação nos Seminários Finais de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório; 
IV – Relatório Parcial e Final. 

 
§1º A avaliação de desempenho do estagiário durante a prática docente deve 
considerar: 
 

I – as atitudes e habilidades desenvolvidas pelo estagiário, bem como o 
compromisso e a participação nas atividades propostas; 

II – o desempenho nas atividades pedagógicas; 
III – a capacidade de diagnosticar e propor soluções para situações surgidas 

em sala de aula; 
IV – a compatibilidade entre sua ação e as ações previstas, bem como a 

iniciativa na tomada de decisões, quando houver necessidade de 
alterações; 

V – os registros das observações feitas pelos professores orientadores e 
supervisores. 

 
§2º A avaliação da participação nos Seminários Finais de Estágio deverá 
considerar a presença do aluno, o conteúdo e a maturidade em suas análises e 
contribuições.  

 
§3º O Relatório Final de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório deverá ser 
elaborado de acordo com as normas científicas adotadas pela UTFPR e 
orientações específicas dos professores das disciplinas de Prática de Ensino de 
Matemática I e II, sendo entregue no Seminário Final de Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório concomitante às disciplinas de Prática de Ensino 
Matemática I e II. O Relatório Final de Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório deverá conter as assinaturas do Coordenador do Curso, do professor 
orientador e do professor responsável pela disciplina Prática de Ensino da 
Matemática I ou II. 
 
Art. 24 – A nota dos Estágios Curriculares Supervisionados Obrigatórios I e II será 
composta da seguinte forma: 

I – nota do professor orientador – peso 4; 
II – nota do professor supervisor – peso 3; 
III – nota dos professores responsáveis pelas disciplinas de Prática de 

Ensino da Matemática I e II – peso 3, de acordo com a disciplina que o 
acadêmico estiver matriculado. 

 
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 25 – Este Regulamento poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante 
solicitação do Responsável pelo Estágio e/ou Coordenador do Curso, com 
aprovação do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR – 
Câmpus Pato Branco. 
 
Art. 26 – Este Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação pelo 
Colegiado e homologação pelo(a) Coordenador(a) do Curso de Licenciatura em 
Matemática. 
 
Art. 27 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Matemática da UTFPR – Câmpus Pato Branco. 
. 
 



13 
 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PR 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Câmpus Pato Branco 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática 

 
 

REGULAMENTO 
DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
 

 
ANEXO 1 

PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
 

I - IDENTIFICAÇÃO DO(S) ESTAGIÁRIO(S) 
 
Nome Estagiário 1:__________________________________________________ 

Telefone:__________________________Celular: _________________________ 

E-mail:____________________________________________________________ 

 

Nome Estagiário 2:__________________________________________________ 

Telefone: __________________________Celular: _________________________ 

E-mail:____________________________________________________________ 

 
 
II – IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ONDE SERÁ 
REALIZADO O ESTÁGIO 
 
Nesta instituição será aplicado    (   ) Projeto  (   ) Regência (   ) Projeto e Regência 

Nome do estabelecimento:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________ 

Cidade:___________________________________________________________ 

Telefone:__________________________________________________________ 

Nome do Professor Supervisor do Estágio:________________________________ 

Nome do Diretor ou Supervisor de Ensino:________________________________ 

Turmas onde será aplicada a prática docente:_____________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Cronograma de aplicação da prática docente 
Modalidade Regência 

Turma Data Horário 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Modalidade Projeto Pedagógico  

Turma Data Horário 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

________________________                        ______________________________ 
     Assinatura do Estagiário           Assinatura do Orientador 
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ANEXO 2 
REQUERIMENTO PARA CONVALIDAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
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Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Pato Branco  
Departamento Acadêmico de Matemática 

 Coordenação de Estágio do Curso de Licenciatura em 
Matemática 

 

 

REQUERIMENTO PARA CONVALIDAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

SENHOR (A) __________________________________________________________ 
COORDENADOR (A) RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE DE ESTÁGIO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO 
PARANÁ – UTFPR CÂMPUS PATO BRANCO. 
Eu, __________________________________________________ aluno (a) do Curso de 
Licenciatura em Matemática da UTFPR – Câmpus Pato Branco, ___ ano, Matrícula: 
____________; portador (a) do RG:______________; CPF: _____________, abaixo 
assinado(a), venho requerer a Vossa Senhoria a convalidação do Estágio Obrigatório na 
modalidade de  ___________, em virtude de: 
(  ) Possuir vínculo empregatício  
(  ) Ser bolsista _________  
(  ) Desenvolver atividade voluntária  
Na instituição de Ensino _______________________________________________, 
exercendo a função de _________________________ no período de ___/___/____ a 
___/___/____, totalizando _______meses e _____- horas de atividades profissionais 
correlatas ao curso, conforme documentação anexa. 
 

Pato Branco, _____de ___________________de _____. 
 

__________________________________ 
Assinatura do(a) Aluno(a) 

ANEXOS: 
Apresentar a documentação: 

I. Na condição de empregado: 
a. declaração da instituição de ensino onde atua, em papel timbrado, devidamente assinada e 

carimbada pelo representante legal da instituição, indicando o cargo ocupado na instituição 
de ensino, as atividades profissionais desempenhadas pelo estudante (séries nas quais 
atua e número de aulas por série), carga horária semanal e período de atuação.  

b. Cópia do contrato de trabalho ou da carteira profissional indicando o vínculo com a 
instituição de ensino. 

II. Na condição de bolsista ou voluntário de programas de incentivo à docência e/ou em programas 
de iniciação científica que contemplem a prática da docência; declaração do coordenador do 
programa, devidamente assinada e carimbada, indicando a função do estudante no programa; 
as atividades desempenhadas, carga horária semanal e período de atuação. 

 
PARECER DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
 
(  ) Indeferido 
(  ) Deferido.  
 
Observações:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
                                                                              __________________________________ 
Data: ___/___/____,                                             Janecler Aparecida Amorin Colombo 

                                                                   Responsável pela Coordenação de Estágio 
                                                                   Do Curso de Licenciatura em Matemática 

 


