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NORMAS COMPLEMENTARES AO REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, LINGUAGEM E SOCIEDADE (PPGELS) 

 

Norma Complementar sobre o Estágio no PPGELS 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade 

(PPGELS), no uso de suas atribuições, estabelece normas complementares para o Estágio.  

Caracterização e objetivos: 

O Estágio tem como objetivo formação profissional e pedagógica, experiência formativa 

em docência no ensino superior e em técnica profissional, e por fim, aproximação da 

pesquisa desenvolvida pelo estudante do PPGELS com sua pesquisa e seu produto final 

de Mestrado. 

A fim de atender ao disposto no Artigo 34, Regimento Interno do PPGELS, fica 

estabelecido:  

Art. 1º. – O estágio no âmbito do PPEGELS é uma atividade obrigatória do Curso de 

Mestrado e deverá ser cumprida por todos os mestrandos regulares do referido curso. 

Art. 2º. -  O estágio acontecerá em três modalidades, podendo o orientando junto ao seu 

orientador escolher a que melhor se adequa à sua realidade, pesquisa, objeto de estudo e 

ou produto final. O estágio poderá ocorrer no formato de Tirocínio Docente, Estágio 

supervisionado na educação básica, ou estágio técnico profissional em instituições 

públicas e privadas. 

Art. 3º - O estágio poderá acontecer em espaços formais e não formais de ensino, 

envolvendo universidades, escolas e instituições públicas e privadas. 

Art. 4º -  O estágio deverá ocorrer até o término do terceiro semestre para do Mestrado. 

Art. 5º - O estagiário deverá entrar em contato prévio com a instituição e assinar Termo 

de Compromisso (anexo A) e entregar a mesma, antes do início do estágio. 

Das modalidades: 

ART. 6º Sobre o Tirocínio Docente: 

I - A atividade Tirocínio Docente ficará sob a responsabilidade de um professor 

supervisor, esse supervisor poderá ser o orientador quando ocorrer em disciplina que o 

mesmo ofereça na graduação, ou não, poderá ser também um dos docentes credenciados 
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no Programa, ou um professor de ensino superior que desenvolva disciplinas na 

graduação. 

II - O tirocínio deverá ocorrer preferencialmente na UNEB campus VI, em casos 

extraordinários pode ocorrer em outros campi da UNEB ou em outras universidades 

públicas e em última opção não havendo possibilidade das anteriores ele poderá ser 

desenvolvido em uma universidade ou centro universitário privado. 

Aproveitamento de créditos: 

Parágrafo 1º - O mestrando poderá ter créditos do Tirocínio Docente aproveitados, se 

atender aos seguintes requisitos: 

 a) experiência docente comprovada de, no mínimo, dois semestres nos últimos 05 (cinco) 

anos em Instituição de Ensino Superior autorizada ou reconhecida pelo MEC; 

 b) estar com vínculo de trabalho ativo no ensino superior, caso o aluno seja professor do 

ensino superior, mas esteja com licença para cursar pós-graduação, não poderá ser 

liberado do tirocínio docente. 

c) o mestrando deve apresentar toda documentação que comprove sua experiência 

docente junto a Secretaria do Programa, que por sua vez irá encaminhar para reunião do 

Colegiado para apreciação e aprovação. 

Das responsabilidades 

 Parágrafo 2º - Compete ao orientador do mestrando:  

a) orientar o mestrando na escolha da disciplina em que será realizado o Tirocínio 

Docente; essa disciplina preferencialmente deve estar ligada à formação inicial do 

mestrando e se possível ter ligação com seu objeto de pesquisa ou o produto final que ele 

irá apresentar na conclusão do Mestrado. 

 b) caso o orientador não seja o supervisor do tirocínio docente, o orientador deve 

promover o contato do mestrando com o professor regente da disciplina escolhida; 

c) apreciar com o mestrando o Plano de Curso da disciplina em que realizará o Tirocínio 

Docente;  

Parágrafo 3º - Compete ao professor supervisor do tirocínio quando não for o orientador 

d) apreciar com o mestrando o Plano de Curso da disciplina em que realizará o Tirocínio 

Docente;  

e) acompanhar o desenvolvimento do Tirocínio Docente realizado pelo mestrando;  

f) apreciar e avaliar, após conclusão da atividade, o Relatório Final do Tirocínio Docente 

com parecer (anexo C) do mesmo avaliando a atuação do mestrando em sua disciplina. 

g) assinar e atestar a ficha de acompanhamento de atividades (anexo D)        
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Parágrafo 4º –  Compete ao aluno da pós graduação 

a) Acompanhar integralmente as atividades da disciplina na qual realiza o seu Tirocínio 

Docente e deverá ser o responsável por ministrar como aula 50% (cinquenta por 

cento) da carga horária da referida disciplina sob a supervisão do professor da classe. 

Sugere-se disciplinas de 60 horas ou mais para o tirocínio, para contabilizar a carga 

horária de 105 horas exigida pelo programa, o discente deverá contabilizar as horas 

restantes no planejamento da disciplina. Sendo assim, espera-se que que o discente 

utilize 45 horas para planejamento, 30 horas para coparticipação e 30horas para 

regência. 

b) estar presente em todas as aulas da disciplina que irá exercer o tirocínio docente, 

inclusive as que ele não irá ministrar. 

c) planejar sua ação pedagógica com o supervisor da disciplina 

d) cumprir toda a carga horária da disciplina. 

e) Os mestrandos bolsistas de agências de fomento que obrigam a realização do 

Estágio Discente supervisionado deverão cumprir as exigências da agência de 

fomento quanto à carga horária do Estágio. Caso contrário, os mestrandos 

bolsistas deverão cumprir as exigências da atividade prevista pelo PPGELS.  

f)  Apresentar o Relatório Final do Tirocínio Docente este deve ser apresentado pelo 

mestrando ao professor da classe no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

conclusão da carga horária do Tirocínio. 

ART. 7º. – O Relatório Final deverá contemplar, obrigatoriamente, os seguintes itens:  

a) Introdução, na qual se explique a razão da escolha do curso e da disciplina; 

b) Texto articulando seu tirocínio com o seu objeto de pesquisa e/ou seu produto. 

 c) Explanação do percurso do trabalho desenvolvido durante a atividade; 

 d) Plano de Ensino elaborado com o professor da classe.  

e) Descrição cuidadosa e detalhada do que desenvolveu na disciplina no período de 

Tirocínio Docente. 

f) Anexos e apêndices quando necessário, onde será anexada a ficha de 

acompanhamento de atividades (anexo D)        

g) Não há a necessidade de imagens no relatório, essas só devem ocorrer quando 

extremamente necessárias e com os direitos de imagens dos envolvidos preservados. 

ART. 8º. – Quando o tirocínio não for exercido com o orientador, o professor regente 

de classe terá 15 (quinze) dias, após o recebimento do Relatório Final do Tirocínio 

Docente, para emitir um parecer (anexo B) e encaminhá-lo para o orientador.  

ART. 9º. – O orientador com posse do parecer do supervisor (anexo B) e do Relatório 

Final do Tirocínio Docente deve emitir um parecer (anexo C) aprovando ou 
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reprovando o aluno em seu estágio e encaminhar para a secretaria do programa, que 

por sua vez enviará, a seguir, o processo, constituído pelo Relatório Final e pelos 

pareceres, para a aprovação do Colegiado da Pós-Graduação em Ensino, Linguagem 

e Sociedade.  

*Quando o tirocínio docente for exercido com o próprio orientador só será necessário 

o Relatório Final do Tirocínio Docente e um parecer (anexo C) do orientador para ser 

encaminhado para a secretaria do programa. 

ART. 10º. – Após a aprovação pelo órgão Colegiado do Programa, a Secretaria do 

Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade formalizará o resultado junto à 

Secretaria Geral de Cursos da UNEB. 

Art. 11 Sobre o estágio supervisionado docente em educação básica 

O estágio supervisionado docente em educação básica deverá ocorrer preferencialmente 

em uma escola pública, em casos extraordinários pode ocorrer em escola privada. 

Aproveitamento de créditos: 

Parágrafo 1º - O mestrando poderá ter créditos do Estágio Supervisionado aproveitados, 

se atender aos seguintes requisitos: 

a) experiência docente comprovada de, no mínimo, dois anos nos últimos 05 (cinco) anos 

em escola de educação básica ou tecnológica profissional autorizada e ou reconhecida 

pelo MEC; 

 b) estar com vínculo de trabalho ativo em escola da rede básica, caso o aluno seja 

professor da educação básica, mas esteja com licença para cursar pós-graduação, não 

poderá ser liberado do estágio. 

c) o mestrando deve apresentar toda documentação que comprove sua experiência 

docente junto a Secretaria do Programa, que por sua vez irá encaminhar para reunião do 

Colegiado para apreciação e aprovação. 

Das responsabilidades 

 Parágrafo 2 º - Compete ao orientador do mestrando:  

a) orientar o mestrando na escolha da disciplina e escola em que será realizado o estágio 

supervisionado docente em educação básica; essa disciplina preferencialmente deve estar 

ligada à formação inicial do mestrando e se possível ter ligação com seu objeto de 

pesquisa e/ou produto final do discente. 

b) apreciar com o mestrando o planejamento da disciplina em que realizará o estágio 

supervisionado docente em educação básica;  

Parágrafo 3º - Compete ao professor supervisor o estágio supervisionado docente em 

educação básica  



  
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, LINGUAGEM E 

SOCIEDADE (PPGELS) 

Av. Contorno s/n – São José – Telefax (77) 3454-2021 

Caetité - Bahia 

a) apreciar com o mestrando o planejamento da disciplina em que realizará o estágio 

supervisionado docente em educação básica;  

d) acompanhar o desenvolvimento do o estágio supervisionado docente em educação 

básica realizado pelo mestrando;  

e) apreciar e avaliar, após conclusão da atividade, o Relatório Final do Estágio 

Supervisionado Docente em educação básica com parecer (anexo C) do mesmo avaliando 

a atuação do mestrando em sua disciplina e ou escola. 

f) assinar e atestar a ficha de acompanhamento de atividades (anexo D)        

 

Parágrafo 4º –  Compete ao aluno da pós graduação 

a) acompanhar integralmente as atividades da disciplina na qual realiza o seu o 

estágio supervisionado docente em educação básica e deverá ser o responsável 

por ministrar como aula 30 horas, sendo dividido da seguinte forma: 45 horas para 

planejamento e observação, 30 horas para co - participação e 30 horas para 

regência de aula. 

b)  estar presente em todas as aulas da disciplina que irá exercer o estágio 

supervisionado docente em educação básica, inclusive as que ele não irá ministrar, 

mas estará observando e co-regendo para formação e cumprimento de carga 

horária. 

c) planejar sua ação pedagógica com o supervisor da disciplina; 

d) cumprir toda a carga horária da disciplina; 

e) Os mestrandos bolsistas de agências de fomento que obrigam a realização do 

Estágio Discente supervisionado deverão cumprir as exigências da agência de 

fomento quanto à carga horária do Estágio. Caso contrário, os mestrandos 

bolsistas deverão cumprir as exigências da atividade prevista pelo Programa da 

escola junto com as exigências do PPGELS.  

f)  Apresentar o Relatório Final do o estágio supervisionado docente em educação 

básica deve ser apresentado pelo mestrando ao professor da classe no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a conclusão da carga horária da disciplina. 

 

 Art. 12º. – O Relatório Final deverá contemplar, obrigatoriamente, os seguintes itens:  

a) Introdução, na qual se explique a razão da escolha da escola e da disciplina; 

 

b) Texto articulando seu estágio com o seu objeto e/ou seu produto. 

       c) Explanação do percurso do trabalho desenvolvido durante a atividade; 

       d) Plano de Ensino elaborado com o professor da classe.  
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    e) Descrição cuidadosa e detalhada do que desenvolveu na disciplina no período 

do estágio supervisionado docente em educação básica. 

   f) Anexos e apêndices quando necessário, onde será anexado a ficha de 

acompanhamento de atividades (anexo D) 

  g) Não há a necessidade de imagens no relatório, essas só devem ocorrer quando 

extremamente necessárias e com os direitos de imagens dos envolvidos preservados. 

Art. 13º. – O professor regente de classe terá 15 (quinze) dias, após o recebimento do 

Relatório Final do estágio supervisionado docente, para emitir um parecer (anexo B) 

e encaminhá-lo para o orientador.  

Art. 14º. – O orientador com posse do parecer (anexo B) do professor regente e do 

Relatório Final do estágio supervisionado docente deve emitir um parecer (anexo C) 

aprovando ou reprovando o aluno em seu estágio e encaminhar para a secretaria do 

programa, que por sua vez enviará, a seguir, o processo, constituído pelo Relatório 

Final e pelos pareceres, para a aprovação do Colegiado do Pós-Graduação em Ensino, 

Linguagem e Sociedade.  

Art. 15º. – Após a aprovação pelo órgão Colegiado do Programa, a Secretaria do Pós-

Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade formalizará o resultado junto à 

Secretaria Geral de Cursos da UNEB. 

 

Parágrafo único 

*O Tirocínio docente e o Estágio supervisionado docente em educação básica 

objetivam aproximar o estudante da pós-graduação da realidade escolar e 

universitária, buscando desenvolver práticas em docência que relacionem seus objetos 

de estudo e seus produtos de mestrado à prática docente e profissional no âmbito da 

educação escolar e universitária. 

*Tanto no Tirocínio docente como no Estágio supervisionado docente em educação 

básica fica proibida a substituição de docentes por alunos do PPGELS, sendo 

obrigatório a presença física do supervisor e regente acompanhando a regência do 

aluno.  

 

Art. 16º Do estágio técnico profissional 

 

I - A atividade Estágio técnico profissional ficará sob a responsabilidade de um supervisor 

apresentado pela instituição ou empresa para orientar o aluno da pós-graduação durante 

seu estágio. 
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O estágio técnico profissional deverá ocorrer preferencialmente em instituição pública, 

quando não for possível pode ser em instituição ou empresa privada.  Esse estágio deverá 

ser desenvolvido quando houver ligação do objeto de pesquisa ou produto do mestrando 

com a instituição que ele irá estagiar. Poderá ocorrer em,  

Secretarias municipais, estaduais, órgãos federais, museus, universidades, institutos de 

educação, faculdades, centros de pesquisa, centros tecnológicos, fundações de pesquisa, 

empresas privadas e multinacionais, projetos sociais, organizações não governamentais, 

movimentos sociais, parques, unidades de conservação ambiental e outros. 

Parágrafo Único – Para essa modalidade não há a opção de dispensa. 

Das responsabilidades 

 Parágrafo 1º - Compete ao orientador do mestrando:  

a) orientar o mestrando na escolha da instituição em que será realizado o estágio técnico 

profissional; essa instituição preferencialmente deve estar ligada à formação inicial do 

mestrando e se possível ter ligação com seu objeto de pesquisa e/ou produto final. 

 b) apreciar com o mestrando o Plano de atuação na instituição em que realizará o estágio 

técnico profissional;  

Parágrafo º - Compete à instituição  

a) apresentar ao mestrando um supervisor de estágio, que irá acompanhar o discente 

durante todo o seu estágio, 

Parágrafo 2º - Compete ao supervisor de estágio,   

 

a) apreciar com o mestrando o Plano de atuação na instituição;  

b) apresentar os setores, estrutura funcional e organizacional da instituição;  

c)  acompanhar o desenvolvimento do estágio técnico profissional realizado pelo 

mestrando; 

d) Esclarecer ao mestrando sobre suas funções, obrigações, direitos e deveres 

durante o período de estágio. 

e)  apreciar e avaliar, após conclusão da atividade, o Relatório Final do estágio 

técnico profissional emitindo um parecer (anexo B) do mesmo avaliando a 

atuação do mestrando em sua instituição. 

f) assinar e atestar a ficha de acompanhamento de atividades (anexo D)        

 

Parágrafo 3º –  Compete ao aluno da pós graduação 

a) acompanhar integralmente as atividades do estágio técnico profissional na 

instituição. Sugere-se carga horária como carga horária 60 horas de prática 
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profissional e 45 horas de dividida entre planejamento, observação, visitas de 

reconhecimento e reuniões. 

b) estar presente em todas as reuniões de planejamento da instituição relacionada ao 

seu estágio.  

c) planejar sua ação técnica e profissional com o supervisor da instituição. 

d) cumprir toda a carga horária do estágio com pontualidade e responsabilidade. 

e) Os mestrandos bolsistas de agências de fomento que obrigam a realização do 

estágio técnico profissional deverão cumprir as exigências da agência de fomento 

quanto à carga horária do Estágio. Caso contrário, os mestrandos bolsistas 

deverão cumprir as exigências da atividade prevista pelo Programa do docente.  

f)  Apresentar o Relatório Final do estágio técnico profissional deve ser apresentado 

pelo mestrando ao supervisor no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

conclusão do estágio. 

 

 Art. 17º. – O Relatório Final deverá contemplar, obrigatoriamente, os seguintes itens:  

a) Introdução, na qual se explique a razão da escolha da instituição; 

b) Texto articulando seu estágio com o seu objeto de pesquisa ou seu produto. 

 c) Explanação do percurso do trabalho desenvolvido durante estágio; 

 d) Plano de Atuação na instituição.  

e) Descrição cuidadosa e detalhada do que desenvolveu durante o estágio 

f) Anexos e apêndices quando necessário, onde será anexado a f) assinar e atestar a 

ficha de acompanhamento de atividades (anexo D)        

g) Não há a necessidade de imagens no relatório, essas só devem ocorrer quando 

extremamente necessária e com os direitos de imagens dos envolvidos preservados. 

Art. 18º. – A instituição e ou supervisor tem um prazo de 15 dias após receber o 

relatório final do estudante para emitir um parecer (anexo B) avaliação a atuação do 

mesmo em seu setor e ou instituição. 

Art. 19º. – O orientador com posse do parecer do supervisor (anexo B) e do Relatório 

Final do estágio técnico profissional deve emitir um parecer (anexo C) aprovando ou 

reprovando o aluno em seu estágio e encaminhar para a secretaria do programa, que 

por sua vez enviará, a seguir, o processo, constituído pelo Relatório Final e pelos 

pareceres, para a aprovação do Colegiado do Pós-Graduação em Ensino, Linguagem 

e Sociedade.  

Art. 20º. – Após a aprovação pelo órgão Colegiado do Programa, a Secretaria do Pós-

Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade formalizará o resultado junto à 

Secretaria Geral de Cursos da UNEB. 
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Art. 21º Das responsabilidades sobre os relatórios: 

a) Fica da responsabilidade do estudante entregar Relatório Final tendo como 

anexo a ficha de acompanhamento de atividades (anexo D)    de uma das 

modalidades de estágio que escolheu. 

b) Fica da responsabilidade do regente ou supervisor de estágio, quando existir, a 

entrega de um parecer (anexo B) avaliando o estudante que ele acompanhou 

durante o estágio. 

c) Fica da responsabilidade do orientador entregar parecer (anexo C) aprovando ou 

reprovando o discente em sua modalidade de estágio. 

d) Fica da responsabilidade da Secretaria quando necessário produzir termo de 

Convênio (anexo E) assinado pelo coordenador do programa entre a UNEB e as 

instituições parceiras de estágio e encaminhar os documentos para aprovação na 

reunião do Colegiado do PPELS. 

e) Fica da responsabilidade da Secretaria do PPGELS encaminhar a creditação após 

aprovação em reunião para a Secretaria Geral de Cursos da UNEB. 

f) A reunião do Colegiado do PPGELS ficará responsável por analisar os pareceres 

e relatórios, concluindo pela aprovação ou reprovação dos mesmos, tendo em 

vista o cumprimento das atividades realizadas e sua concordância com as previstas 

nos planos de estágio. 

g) Relatórios insatisfatórios deverão ser devolvidos para serem refeitos. Caso isto 

não ocorra, o aluno perderá a creditação e poderá não concluir o mestrado. 

h) nAlunos bolsistas CAPES reprovados no Estágio deverão repetir a atividade, para 

cumprir as exigências da agência de fomento. Estudantes de demais agências 

deverão verificar as exigências de cada uma, não havendo exigências específica 

adota-se essa. 

Art. 22º O desligamento do Estágio, antes do término do prazo estabelecido dar-se-à 

por: 

a) Trancamento de matrícula, abandono ou conclusão do curso; 

b) Não cumprimento da carga horária firmada no termo do compromisso; 

c) Não cumprimento do plano de atividades; 

Art 23º Em caso de interrupção da Etapa do Estágio ou desligamento o orientador e 

a Secretaria do PPGELS devem ser comunicados imediatamente. 

O aluno bolsista perde imediatamente a bolsa quando desligado do Estágio por 

abandono sem apresentar justificativas cabíveis e não aceitas pelo Colegiado do 

PPGELS. 

Ao abandonar e não ter justificativa aceita, se o aluno for bolsista deve devolver os 

recursos da bolsa, sendo de competência do Colegiado do PPGELS exigir a devolução 

ao erário público via pagamento de DAJ ou GRU. 
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Casos omissos a essa portaria deve ter como base portaria da CAPES MEC/CAPES 

nº 76/2010, ou consulta a Colegiado Pleno do PPGELS. 

 

Esse regimento foi aprovado em reunião do Colegiado Pleno do PPGELS no dia 23 

de setembro de 2020. 

Caetité, 23 de setembro de 2020. 

 

Prof. Dr. Glauber Barros Alves Costa 
Portaria: 283/2020 

Coordenador do PPGELS 
UNEB - DCH / Campus VI 
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ANEXO A 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 

________________________________________________________ 

 

Pelo presente instrumento, eu,__________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade n°_________________________,expedida 

pela_________, inscrito (a) no CPF sob n° _________________________________, 

residente e domiciliado (a) no 

(a)______________________________________________,estudante regularmente 

matriculado (a) no PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, LINGUAGEM E SOCIEDADE (PPGELS) da 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB, matrícula n°__________________, venho, 

por meio deste termo de compromisso, afirmar que, na (s) instituições (s) onde 

realizarei o Estágio Profissional, agirei de maneira ética e com responsabilidade no 

estágio, empenhando-me para meu melhor aproveitamento, que cumprirei com todo 

esforço e interesse a programação do estágio e as atividades que lhe forem prescritas, 

respeitando as normas e regulamentos vigentes no âmbito da INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE, respondendo pela inobservância das mesmas. 

E por estar de inteiro e comum acordo com as condições estipuladas neste Termo de 

Compromisso de Estágio, assino o presente instrumento de igual teor e forma, 

juntamente com o professor orientador do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, LINGUAGEM E 

SOCIEDADE (PPGELS). 

Caetité, BA ____ de ___________________ de 2018.  

___________________________________________________  
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ESTAGIÁRIO (A)  

___________________________________________________  

PROFESSOR ORIENTADOR/UNEB 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

PARECER SUPERVISOR 

 

 

INFORMAÇÕES: 

 

ALUNO AVALIADO:________________________________________________ 

DISCIPLINA/ SETOR:________________________________________________ 

(junto a qual foi desenvolvido o Estágio) 

 

AVALIAÇÃO: 

 

 

1. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALUNO: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. DO DESEMPENHO DO ALUNO: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. SUGESTÕES: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________ 

___________________________________________________________________

____________________ 

___________________________________________________________________

____________________ 

 

DATA: _____/_____/______ 

 

 

NOME DO SUPERVISOR______________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Supervisor 
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ANEXO C 

 

PARECER ORIENTADOR 

 

 

INFORMAÇÕES: 

 

ALUNO AVALIADO:________________________________________________ 

DISCIPLINA/ SETOR:________________________________________________ 

(junto a qual foi desenvolvido o Estágio) 

LINHA DE PESQUISA:________________ 

 

AVALIAÇÃO: 

 

 

1. PARECER DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALUNO: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. PARECER DO DESEMPENHO DO ALUNO: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Eu, ___________________________________, orientador do aluno 

_____________________ após ter acompanhado e orientado o Estáio e analisar o 

Relatório Final de Estágio  opto por __________________ (aprovar ou reprovar) o 

discente. 

 

DATA: _____/_____/______ 

 

 

NOME DO ORIENTADOR_____________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Orientador 
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ANEXO D 
 

PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE 

ATIVIDADES 

 

Aluno (a): ______________________________________________    

Orientador (a): __________________________________________  

Turma Ingressante:  

Local/campo do estágio: _______________________________________________________  

Cidade: ___________________________  

Coordenador/Diretor: _______________________________ E-mail: ____________________ 

Tel.: _________________________ 

 
Breve descrição sobre o campo de Estágio Supervisionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descrição sobre o produto e/ou a prática relacionado/a ao projeto do mestrando(a)  
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ANEXO E 

Assinaturas e carimbo  
 

 

Data 

 

 

Nº de  

Horas 

 

Atividades desenvolvidas 

 

 

Professor/Orientador - PPGELS 

Assinatura 

 

Responsável pelo local campo de estágio 

(Diretor/Coordenador) Assinatura / Carimbo  

 

 

___/___/ 

20 

 

 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

  

 

 

___/___/ 

20 

 

 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

  

  
 

____________________________________________________________ 
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___/___/ 

20 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

___/___/ 

20 

 

 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

  

 

 

___/___/ 

20 

 

 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

  

 

 


