
FACULDADE

CATOLICA
DE FEIRA DE SANTANA

RESOLUgAO 001/2022

REGULAMENTO
PARA O ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA

Normatizar as atividades relacionadas 
ao Estagio Supervision ado do Curso de 
Licenciatura em Filosofia da Faculdade 
Catolica de Feira de Santana (FCFS).

O Diretor da Faculdade Catolica de Feira de Santana no uso das suas 
atribuigoes legais resolve Ad Referendum do Conselho de Pesquisa e 
Extensa© (CONSEPE) normatizar as atividades do Estagio Supervisionado 

Obrigatorio do Curso de Licenciatura em Filosofia, conforme clausulas a seguir:

CAPITULO I
DAS DISPOSigOES PRELIMINARES

Art 1° - O Estagio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Filosofia 

normatizado neste Instrument© esta previsto no Projeto Pedagogic© do Curso, 
especificamente nos componentes curriculares: Estagio I, Estagio II, Estagio III 
e Estagio IV e esta organizado conforme as exigencias legais que provem das 
orientagoes determinadas pelo Conselho Nacional de Educagao (CNE), a partir 
da Resolugao 02/2015; 02/2019, que definem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formagao inicial de Professores, e as Diretrizes Curriculares 
para os cursos de Filosofia Resolugao CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002; 
Resolugao CNE/CES 12 de 13 margo de 2002 e da Lei 11.788/08.

Paragrafo unico - O Estagio Obrigatorio e uma pratica pedagogica 
supervisionada, desenvolvida obrigatoriamente na modalidade de Projeto de 
Ensino em instituigoes de Educagao Basica, preferencialmente publicas, e 
outros espagos educativos, em conformidade com o Projeto Pedagogic© do 
Curso.

Art. 2° - A carga horaria de 400h do Estagio Curricular obrigatorio da 
Licenciatura em Filosofia da Catolica de Feira sera acrescida a carga horaria
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regular e obrigatoria, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei n° 11.788/08. E 
aplicar-se-ao as regras abaixo, quando compatfveis com a modalidade:

§1°. - Estagio Obrigatorio e aquele defmido como tal no Projeto do Curso, cuja 
carga horaria e requisite para aprovagao e obtengao de diploma.

§2° - As Atividades de Extensao, de monitorias e de iniciagao cientifica na 
Educagao Superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderao ser 
equiparadas ao Estagio em caso de previsao no Projeto Pedagogic© do Curso.

Paragrafo unico - 0 Estagio Supervisionado e urn componente curricular 
obrigatorio para a integralizagao do curso, conforme consta na Matriz 
Curricular, constituindo-se urn componente fundamental para a formagao dos 
academicos em vista da construgao de competencias e habilidades 

profissionais para o exerefeio de sua profissao docente.

Art. 3° - Os Estagios Obrigatorios se realizarao mediante mecanismos efetivos 
de orientagao e avaliagao pela Catolica de Feira e pelas instituigoes 

conveniadas em conformidade com a regulamentagao prevista para o Estagio, 
fundamentada na legislagao vigente, especialmente na Lei de n° 11.788/2008.

Art. 4° - As atividades realizadas no componente curricular Estagio 

Supervisionado do Curso de Licenciatura em Filosofia da Catolica de Feira, 
inicia-se com a Observagao, Regencia compartilhada, Regencia efetiva, 
Intervengao no espago escolar, orientadas pelo docente do componente 
curricular e se realizam em quatro (04) momentos, a partir do 3° ate o 6° 
semestre, nao ultrapassando o periodo de 02 (dois anos) anos, sao 

distribuidas em horas da seguinte maneira:

I - Estagio Supervisionado em Filosofia I (100 horas) sendo 40 horas 

dedicadas a teoria e 60 horas a pratica - Observagao e reflexao sobre o 
context© educacional, na Catolica de Feira e da Educagao Basica;

II - Estagio Supervisionado em Filosofia II (100 horas) sendo 40 horas 
teoricas e 60 horas de pratica. Regencia Compartilhada: Analise de legislagao, 
curnculo e coparticipagao nas aulas de Filosofia ministradas na Escola;

III - Estagio Supervisionado em Filosofia III (100 horas), sendo 40 horas 

teorica e 60 horas pratica. Regencia efetiva: Imersao nas atividades de 
docencia;^-.
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IV - Estagio Supervisionado em Filosofia IV (100 horas), sendo 40 horas 

teorica e 60 horas pratica. Projeto de Intervengao: Construgao e aplicagao de 
projetos interdisciplinares que integrem Faculdade, Escola e a Comunidade;

Paragrafo unico - A responsabilidade pelas rotinas administrativas das 

disciplinas de Estagio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Filosofia da 
Catolica de Feira cabe ao docente (Orientador) devidamente Licenciado em 
Filosofia e, no minimo, titulagao especialista na area, indicado pela 
Coordenagao do Curso de Licenciatura em Filosofia. 0 professor orientador 
deve ser da area a ser desenvolvida no Estagio, e sera o responsavel pelo 
acompanhamento e avaliagao das atividades do estagiario conforme (inciso III, 
art. 7° da Lei 11.788/2008).

Art. 5° - Da formalizagao do Estagio: O Estagio Obrigatorio da Licenciatura 
em Filosofia da Catolica de Feira devera ser formalizado por meio de Termo de 
Compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, 
quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 
CONCEDENTE, indicando as condigoes de adequagao do Estagio a proposta 
pedagogica do curso, a etapa e modalidade da formagao escolar do estudante, 
ao horario e calendario escolar, sendo que, no caso da Catolica de Feira essa, 
preferencialmente, sera representada pelo respective Coordenador do Curso 

ou Coordenador de Estagio, quando da assinatura do referido Termo.

I - O prazo para a assinatura do Termo de compromisso de Estagio deve ser 
de uma semana (7dias antes do inicio das atividades), a fim de que o Estagio 

nao se inicie antes dessa mencionada assinatura;

II - O Estagio deve estar relacionado com a formagao educacional do 
estagiario, ou seja, deve ser compativel com o Projeto Pedagogico do seu 
Curso (§ 1° do art. 1° da Lei 11.788/2008);

III - O Plano de Atividades do Estagiario, elaborado em acordo das 3 (tres) 
partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3o da Lei 11.788/08, sera 

incorporado ao Termo de compromisso por meio de aditivos a medida que for 
avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante;

IV - Devera constar, necessariamente, no instrument© pactuado com IES e a 
CONCEDENTE, o nome do responsavel pela supervisao do estagiario durante 

suas atividades na unidade escolar, co 

setor/departamento e cargo por ele exercido; /y
expressa indicagao do
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V - No caso de Estagio Obrigatorio, a responsabilidade pela contratagao do 
seguro contra acidentes de que trata o inciso IV do Capitulo III da Lei 
11.788/08 devera ser assumida pela Catolica de Feira.

VI - O Plano de Atividades do Estagiario, elaborado em acordo das 03 (tres) 
partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3° da Lei 11.788/08, sera 
incorporado ao Termo de compromisso por meio de aditivos a medida que for 
avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.

CAPITULO II
DOS OBJETIVOS GERAIS

Art. 6° - Sao objetivos gerais dos Estagios Obrigatorios Supervisionados em na 
Licenciatura em Filosofia:

I - Possibilitar a realizagao de Estagio diretamente em unidades escolares dos 
sistemas de ensino publico, por meio da observagao da realidade escolar, da 
coleta de dados sobre praticas docentes e administrativas, da experiencia 
docente propriamente dita inserida na rotina do trabalho escolar durante urn 
periodo continuo e determinado;

II - Garantir formagao profissional que possibilite ao aluno do Curso de 
Licenciatura em Filosofia, compreender e assimilar processos teorico-critico e 
operative-instrumental, tornando-o apto para formular proposigoes e a mobilizar 
estrategias para o desempenho da docencia em diferentes espagos;

III - Estabelecer uma parceria proficua entre a Catolica de Feira de Santana 
com as unidades escolares envolvidas no process© de Estagio para a 
formagao e manutengao de urn ambiente continuo de discussao sobre o ensino 
de filosofia entre professores;

IV - Promover o fortalecimento da responsabilidade, do protagonismo e da 
autonomia dos licenciandos com o seu proprio desenvolvimento profissional;

V - Oportunizar a integragao entre a teoria e a pratica, tanto no que se refere 
aos conhecimentos pedagogicos e didaticos, quanto aos conhecimentos 
especificos da area do conhecimento ou do componente curricular a ser 
ministrado;

VI - Propiciar o engajamento de toda a equipe docente do Curso no 
planejamento e no acompanhamento das Atividades de Estagio Obrigatori^TN
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VII - Criar parcerias formalizadas entre as escolas, as redes ou os sistemas de 
ensino e as instituigoes locals para o planejamento, a execugao e a avaliagao 
conjunta das atividades praticas previstas na formagao do licenciando.

CAPITULO III
DA REALIZAgAO DO ESTAGIO

Art. 7° - O Estagio somente podera ser realizado pelo aluno regularmente 
matriculado na Catolica de Feira e com frequencia regular, a partir do penodo 
ou semestre definido pela Coordenagao do Curso de Licenciatura em Filosofia, 
e em consonancia com o RPC do Curso, desde que em unidades que tenham 
condigoes de the proporcionar experiencia pratica na linha de sua formagao, 
propiciando-lhe a complementagao do ensino e preparando-o para o trabalho 
produtivo, observadas as peculiaridades e a legislagao especffica, sendo 
expressamente vedado, no Estagio, o exercicio de qualquer outra atividade 
nao relacionada a sua area de formagao, e desde que, tambem, observem, em 
relagao aos estagiarios, a legislagao relativa a seguranga e Medicina do 
Trabalho.

Paragrafo unico - O Estagio como ato educative escolar supervisionado, 
devera ter acompanhamento efetivo do professor orientador da Catolica de 
Feira e do supervisor da parte da Escola concedente, comprovado por vistos 
nos relatorios referidos no inciso IV do caput do art. 7° da Lei 11.788/08 e por 
mengao de aprovagao final.

CAPITULO IV
DA AVALIAQAO DA UNIDADE ESCOLAR (CONCEDENTE)

Art.8° - A Catolica de Feira, por meio de profissional idoneo deve avaliar as 
instalagoes da Escola na qual acontecera o Estagio e sua adequagao a 
formagao cultural e profissional do educando, conforme o art. 7°, II, da Lei n° 

11.788/08.

Paragrafo unico - Com vistas a verificagao referida ou de outras que se 
fizerem necessarias, o Termo de compromisso de Estagio deve estabelecer a 
possibilidade de ingresso dos profissionais das instituigoes de ensino nas 
dependencias da Unidade escolar, independentemente de previo aviso. A.
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CAPITULO V
DA DURAQAO DO ESTAGIO

Art. 9° - O Estagio Supervisionado Obrigatorio de Licenciatura em Filosofia da 

Catolica de Feira, nao podera exceder 02 (dois) anos, salvo quando se tratar 
de estagiario portador de deficiencia (art. 11 da Lei n° 11.788/2008).

CAPITULO VI
DA JORNADA DO ESTAGIO

Art10° - A jornada de atividade em Estagio sera definida de comum acordo 

entre a Catolica de Feira, a parte CONCEDENTE, e o aluno estagiario ou seu 
representante legal quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, devendo 
constar do Termo de compromisso ser compativel com as atividades escolares 

e nao ultrapassar:

I - 06 (seis) boras diarias e 30 (trinta) boras semanais, no caso de estudantes 
da Licenciatura em Filosofia da Catolica de Feira, em observancia ao Art. 10° 
da Lei n° 11.788/2008;

II - O Estagio relative a Cursos que alternem teoria e pratica, no caso da 
Licenciatura em Filosofia da Catolica de Feira, adota verificagoes de 
aprendizagem finais, por meio da apresentagao do relatorio do Estagio nos 
penodos de avaliagao, a carga horaria do Estagio sera reduzida pelo menos a 
metade, ou seja, de 60h praticas pra 30h segundo estipulado no Termo de 
compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante;

III - As 30 boras de praticas serao dedicadas a construgao do relatorio para 
apresentagao formal na instituigao e devidamente protocolada na Secretaria 
Academica e na Coordenagao do Curso de Licenciatura em Filosofia, conforme 
determinagao do Art. 10 § 2° da Lei n° 11.788/2008.

CAPITULO VII
DOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Art. 11° - Sao objetivos especificos dos Estagios Supervisionados em 
Licenciatura em Filosofia:

I - Fomentar a pratica consciente das competencias/habilidades desenvolvidas 

e adquiridas pelo estagiario durantekra processo de ensino e aprendizagem no 
Curso de Licenciatura em Filosofia: \ \
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II - Favorecer a integragao do estudante de Filosofia com o mercado de 
trabalho;

III - Estimular o desenvolvimento da responsabilidade e da etica profissional 
para o exercfcio da docencia em escolas publicas da Comunidade;

IV - Estimular a iniciativa e a autogestao do conhecimento, das competencias 
e habilidades adquiridas com pratica docente prevista;

V - Criar situagoes de aprendizado em que o estagiario perceba a necessaria 

integragao entre a Filosofia e os demais campos do conhecimento humane, e 
estimule os educandos a desenvolverem a capacidade de analise e da 

interpretagao segundo procedimentos e metodos proprios da Filosofia;

VI - Fornecer instrumentos teoricos e metodologicos ao aluno estagiario a fim 
de conseguir introduzir os educandos no exercfcio do filosofar;

VII - Estruturar e organizar a agao didatico-pedagogica de maneira que auxilie 
o educando na sua formagao para a vivencia da cidadania;

VIII - Elaborar, desenvolver e oferecer propostas de intervengao pedagogica 

em escolas da Comunidade.

CAPITULO VIII
DO PLANO DE ATIVIDADES DOS ESTAGIOS

Art. 12° - Da programagao dos Estagios:

I - Estagio Supervisionado em Filosofia I (100 horas), dividida em teoria e 

pratica, assim distribufda:
40 horas trabalhadas em sala de aula, contemplando as seguintes 
Atividades: Leitura e Analises de textos que versem sobre a Educagao, 
Formagao docente, Ensino de Filosofia, Pratica Pedagogica; Orientagao, 
Socializagao de Relatorio de Estagio (observagdes do cotidiano escolar) 
em perfodo de avaliagao;
30 horas destinadas as observagoes do cotidiano da Escola. 
Levantamentos de dados sobre a estrutura administrativa e pedagogica 
e Produgao do relatorio de Estagio (observagoes do cotidiano escolar). E 
30h destinadas a construgao do relatorio final.

II - Estagio Supervisiona
pratica, assim distribufdas/

a)

b)

m Filosofia II (100 horas), dividida em teoria e
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a) 40 horas trabalhadas em sala de aula, contemplando os seguintes 

temas: Curriculo (BNCC), Analise de livros didaticos, Construgao de 
materials pedagogicos, Pianos de aula, Pianos de Ensino voltados para o 
ensino de Filosofia na Educagao basica; Orientagao, Socializagao do 
relatorio de Estagio (Regencia com parti I had a) em periodo de avaliagao.

b) 30 horas destinadas a observagao de aulas de Filosofia, construgao de 
Plano de aula e Plano de curso de filosofia, Analise de material didatico em 

acordo com supervisor de Estagio na Escola conveniada (Regencia 
compartilhada). E 30h destinadas a construgao do relatorio final.

Ill - Estagio Supervisionado em Filosofia III (100 horas), dividida em teoria e 
pratica, assim distribuidas:

a) 40 horas trabalhadas em sala de aula, contemplando as seguintes 

atividades: Orientagao sobre planejamento, didatica, piano de ensino, 
piano de aula e socializagao do relatorio de estagio (Regencia efetiva) 
em periodo de avaliagao.

b) 30 horas reservadas para regencia de aulas de Filosofia em filosofia nas 
escolas conveniadas, produgao de relatorio de estagio (Regencia 
efetiva). E 30h destinadas a construgao do relatorio final.

IV - Estagio Supervisionado em Filosofia IV (100 horas), dividida em teoria e 
pratica, assim distribuidas:

a) 40 horas trabalhadas em sala de aula, contemplando os seguintes 
temas: A aprendizagem baseada em projeto. Caracteristicas do projeto. 
Vinculo do conteudo com a realidade. Estrutura e processes de aplicagoes 
praticas do projeto em sala de aula. Intervengao com projetos 
interdisciplinares que integrem Faculdade, Escola e Comunidade. 
Socializagao do relatorio final em periodo de avaliagao.
b) 30 horas de aplicagao de projeto que versem sobre temas 
interdisciplinares com a Filosofia na escola conveniada. Construgao de 

relatorio de estagio (Projeto de intervengao aplicado na escola 
conveniada). E 30h destinadas a construgao do relatorio final.

CAPhruLO ix
DAS PARTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE ESTAGIO OBRIGATORIO

Art. 13 - Sao partes envolvidas no programa de Estagio Supervisionado em 
Filosofia I, II, III e IV:

I - Catolica de Feira: IES Interveniente;
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II - Professor orientador (docente da Catolica de Feira). 0 professor orientador 
deve ser da area a ser desenvolvida no Estagio, e sera o responsavel pelo 
acompanhamento e avaliagao das atividades do estagiario (inciso III, art. 7° da 
Lei 11.788/2008).

Ill - Professor supervisor do Estagio (docente da Instituigao Escolar 
Conveniada - CONCEDENTE), preferencialmente Licenciado em Filosofia. O 
supervisor do estagiario da parte Escola deve ser funcionario do seu quadro de 
Pessoal, com formagao ou experiencia profissional na area de conhecimento 
desenvolvida no curso do estagiario (inciso III do art. 9° da Lei 11.788/2008). 0 
supervisor da parte Escola somente pode orientar e supervisionar ate 10 (dez) 
estagiarios simultaneamente (inciso III, do art. 9° da Lei 11.788/2008);

IV - Diretor ou responsavel da Instituigao Escolar;

V - Aluno estagiario, devidamente matriculado no Curso de Licenciatura em 

Filosofia da Catolica de Feira de Santana, conforme determinagao da Lei n° 
11.788/2008.

CAPITULO X
DAS ATRIBUIQOES DOS ENVOLVIDOS NO ESTAGIO

Art. 14° - A Catolica de Feira como determina o Art. 7° da Lei 11.788, possui 
como obrigagao em relagao aos estagios de seus discentes:

I - Celebrar Termo de compromisso com o educando (ou com seu 

representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente 
incapaz), e com a parte Escola, indicando as condigoes de adequagao do 
Estagio a proposta pedagogica do Curso, a etapa e modalidade da formagao 
escolar do estudante e ao horario e calendario escolar;

II - Avaliar as instalagoes da parte Escola do Estagio e sua adequagao a 

formagao cultural e profissional do educando;

III - Indicar professor orientador, da area a ser desenvolvida no Estagio, como 

responsavel pelo acompanhamento e avaliagao das atividades do estagiario;

IV - Exigir do educando a apresentagao periodica, em prazo nao superior a 06 
(seis) meses, de relatorio das atividades;

V - Zelar pelo cumprimento do Termo de compromisso, reorientai 
estagiario para outro local em caso de descumprimento de suas normas/

o
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VI - Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliagao dos 

Estagios de seus educandos;

VII - Comunicar a parte Escola do Estagio, no inicio do penodo letivo, as datas 

de realizagao de avaliagoes escolares ou academicas.

Par&grafo unico - O Plano de Atividades do estagiario, elaborado em acordo 

das 03 (tres) partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3° desta Lei, 
sera incorporado ao Termo de compromisso por meio de aditivos a medida que 
for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.

VIII - Acompanhar junto ao professor orientador o desempenho do Estagio em 

suas atividades realizadas no ambiente escolar;

IX - Atribuir no maximo duas turmas por orientador de Estagio, com minimo 02 

e no maximo 20 estagiarios, por turma de Estagios;

X - O pagamento do seguro contra riscos de acidentes pessoais.

Art. 15° - Do Professor orientador - A Catolica de Feira indicara professor 
orientador, devidamente Licenciado em Filosofia com 

especializagao Lato Sensu, como responsavel pelo acompanhamento e 

avaliagao das atividades do estagiario, devidamente remunerado por tal 
atividade, conforme os padroes adotados para o pagamento das horas-aula ou 

por outros criterios utilizados pela instituigao para remunera-lo.

no minimo

I - Estabelecer junto com o Plano de Atividades do respective Estagio a ser 
desenvolvido durante o semestre que for correspondente, bem como o 
cronograma para o cumprimento desse piano, o qual definira as atividades 
correspondentes a cada Estagio;

II - Solucionar em conjunto com o Coordenador do Curso, os casos omissos 
neste Regulamento;

III - Orientar, acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelo 
estagiario sob sua responsabilidade;

IV - Acompanhar e registrar a frequenda do estagiario em todas as atividades 
previstas e exigidas em cada estagio/ \ \ \
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V - Encaminhar ao Coordenador do Curso possiveis cancelamentos e 

alteragoes na programapao do Estagio;

VI - Realizar pelo menos uma visita a Escola conveniada onde haja a presenga 
de estagiarios da Catolica de Feira de Santana;

VII - Caso em decorrencia das visitas ou por qualquer outro motivo, o 

orientador designado pela Catolica de Feira verifique o desvirtuamento da 
finalidade ou o descumprimento das normas referentes ao Estagio, devera 
rescindir o Termo de compromisso firmado com a Unidade escolar, orientando 
o estagiario para outro local, alem de denunciar o ocorrido ao Ministerio do 
Trabalho e Emprego e ao Ministerio Publico do Trabalho, para as providencias 
cabiveis, no prazo de 15 (quinze) dias da constatagao da irregularidade.

VIII - Indicar aos estagiarios as fontes de pesquisa e de consulta necessarias 
para a solugao das dificuldades encontradas;

IX - Avaliar o desempenho do estagiario, conforme os criterios estabelecidos 

neste Regulamento;

X - Receber, assinar e arquivar todos os documentos (inclusive o relatorio) sob 
sua responsabilidade, previstos neste Regulamento junto a Secretaria 
Academica que, em momento oportuno protocolara na Coordenagao do Curso 
de licenciatura em Filosofia;

XI - Fazer com que sejam cumpridas integralmente as normas estabelecidas.

Paragrafo unico - O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou 
de qualquer obrigagao contida no Termo de compromisso caracteriza 
irregularidade, resultando no impedimento de recebimento de proventos por 
parte do docente, o mesmo no desligamento do corpo Docente da Catolica de 
Feira.

Art. 16° - Sao Atribuigoes do professor Supervisor:

I - Orientar, acompanhar e supervisionar o desempenho do Estagio em suas 

atividades previstas em cada Estagio realizadas no ambiente escolar;

II - Assinar a Ficha de Frequencia do estagiario, confirmando a realizagao das 
atividades realizadas por este na Escola;/\\ \
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III - Avaliar e registrar na Ficha de Avaliagao de Desempenho de Estagio a 
pratica de regencia e aplicagao de projeto prevista no Estagio Supervisionado I, 
II, III e IV;

IV - Informar ao Orientador do Estagio da Catolica de Feira sobre o 

desempenho do estagiario;

V - Facilitar a realizagao do Estagio, intermediando sua relagao com os outros 

membros da Comunidade escolar bem como com o transito no ambiente 

educative;

VI - Fornecer todas as informagoes possiveis solicitadas pelo estagiario para a 
construgao e redagao final do relatorio referente ao Estagio supervisionado em 

curso;

VII - Participar da banca de avaliagao final do relatorio de Estagio quando 

solicitado pelo Orientador.

Art. 17° - Sao Atribuigoes do Diretor da Instituigao Escolar CONCEDENTE:

I - Acolher o aluno como estagiario da Catolica de Feira;

II - Recolher, assinar, carimbar e arquivar todos os documentos sob sua 
responsabilidade, conforme previsao do art. 9° VI, da Lei 11.788/2008;

III - Oferecer e garantir condigoes que favoregam ao estagiario realizar as 

atividades previstas para cada estagio;

IV - Acompanhar junto ao professor supervisor o desempenho do Estagio em 
suas atividades realizadas no ambiente escolar;

V - Em prazo nao superior a 06 (seis) meses, o envio dos relatorios das 
atividades do Estagio, conforme previsto no art. 9°, VII, da Lei 11.788/2008, o 
qual contera o visto obrigatorio do estagiario;

Paragrafo unico - O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou 
de qualquer obrigagao contida no Termo de compromisso caracteriza vinculo 

de emprego do educando com a Escola do Estagio para todos os fins da 
legislagao trabalhista e previdenciaria conforme previsao legal contida no Art. 
3° da Lei 11.788/08.

Art. 18° - Sao obrigagSes do aluno Estagiario:
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I - 0 graduando em Licenciatura em Filosofia da Catolica de Feira e obrigado a 
apresentar periodicamente em prazo nao superior a 06 (seis) meses, relatorios 
das atividades do Estagio, ao supervisor de Estagio, em documento fornecido 
pela Coordenagao, os quais deverao ser obrigatoriamente vistados pelo 
professor supervisor do Estagio ao qual o aluno esteja vinculado e pelo 
Coordenador da Licenciatura em Filosofia da Catolica de Feira;

II - Manter urn comportamento etico na realizagao das tarefas previstas para o 
Estagio;

III - Obedecer as Normas e Orientagoes do Regulamento de Estagio 
Supervisionado do Curso de Licenciatura em Filosofia e as Normas Internas da 
Instituigao Escolar na qual o Estagio sera realizado;

III - Seguir todas as etapas previstas no Plano de Atividades deste 

Regulamento;

IV - Preencher, entregar, recolher e encaminhar corretamente todos os 
documentos exigidos para a realizagao efetiva do Estagio;

V - Cumprir a frequencia de minima de 75% das atividades teoricas e praticas;

VI - Elaborar e entregar ao docente responsavel pelo componente de Estagio a 
versao impressa nos prazos estipulados, os relatorios de Estagio previstos 
neste Regulamento;

VII - Entregar e registrar na Secretaria Academica a versao digital do relatorio 
que relate evidencias das atividades realizadas pelo licenciando no Estagio;

VIII - Realizar todas as atividades previstas em cada Estagio e produzir o 

respective relatorio acompanhado - em Anexo - pelo (s) documento (s) 
comprobatorio (s) do Estagio (Ficha de Frequencia, Ficha de Desempenho de 
Estagio), e demais materiais anexaveis;

Paragrafo unico - O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou 
de quaisquer obrigagoes contidas no Termo de compromisso caracteriza 
reprovagao automatica no componente curricular Estagio. VTN
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CAPITULO XI
DOS DOCUMENTOS DO ESTAGIO

Art. 19° - Todos os documentos de Estagio deverao ser retirados na Secretaria 

Academica da Catolica de Feira, sao eles:

I - Ficha Cadastral (Anexo A). Documento expedido pela Catolica de Feira 

quando requerido, preenchido e encaminhado a Coordenagao do Curso de 
Licenciatura em Filosofia pelo aluno, quando contatos previos com a possivel 
Escola (Instituigao Escolar do estagio) forem confirmados;

II - Carta de Apresentagao (Anexo B). Documento fornecido pela Catolica de 
Feira, assinado e carimbado pelo Coordenador do Curso de Filosofia, 
encaminhado pelo estagiario ao Diretor ou responsavel pela Instituigao Escolar, 
que o recolhe e o arquiva;

III - Carta de Aceite (Anexo C). Documento fornecido pela Catolica de Feira, 
encaminhado pelo estagiario ao Diretor ou responsavel pela Instituigao Escolar, 
que o preenche, assina e carimba, confirmando o inicio do Estagio, deve ser 
devolvido ao estagiario para que seja recolhido e arquivado na Secretaria 
Academica da Catolica de Feira;

IV - Termo de Compromisso (Anexo D). Documento fornecido pela Catolica de 
Feira, imprimido 03 (tres copias), devendo ser assinado pelas partes envolvidas 
(Diretor Geral da Catolica, Coordenador da Licenciatura em Filosofia da 
Catolica, Orientador do Estagio da Catolica, Estagiario e, por ultimo, Diretor e 
supervisor da Escola;

V - Ficha de Frequencia (Anexo E). Documento fornecido pela Catolica de 
Feira, imprimido pelo aluno estagiario, devidamente preenchido com as 
atividades realizadas no respectivo Estagio e encaminhado ao professor 
supervisor para que o assine e, ao Diretor para que o carimbe;

VI - Ficha de Avaliagao de Desempenho no Estagio (Anexo F). Documento 
fornecido pela Catolica de Feira, imprimido pelo aluno estagiario e 
encaminhado ao professor supervisor para que registre a avaliagao da pratica 
de regencia. Este documento e solicitado apenas no Estagio III;

VII - Ficha de Avaliagao de Relatorio de Estagio (Anexo G). Documento 

fornecido pela Catolica de Feira e encaminhado pela Coordenagao do Curso
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ao professor orientador executar o processo avaliativo nos Estagios I, II, III e
IV;

VIII - Ficha Avaliapao da Socializagao do Estagio (Anexo H). Documento 
fornecido pela Catolica de Feira e encaminhado pela Coordenagao do Curso 
ao professor orientador executar o processo avaliativo nos Estagios I, II e III;

IX - Ficha de Avaliagao de Projeto de Intervengao (Anexo I). Documento 
fornecido pela Catolica de Feira e encaminhado pela Coordenagao do Curso 
ao professor orientador executar o processo avaliativo no Estagio IV;

X - Ficha Avaliagao da Socializagao do Projeto de Intervengao (Anexo J). 
Documento fornecido pela Catolica de Feira e encaminhado pela Coordenagao 
do Curso ao professor orientador executar o processo avaliativo no Estagio IV;

XI - ANEXO K - Termo de convenio para a realizagao de Estagio;

XII - ANEXO L - Modelo de formatagao do relatorio de Estagio Supervisionado;

XIII - ANEXO M - Conteudo dos trabalhos de conclusao dos Estagios I, II E III 
(RELATORIO);

XIV - ANEXO N - Conteudo dos trabalhos de conclusao do Estagio IV (Projeto 

De Intervengao);

XV - ANEXO O - Formatagao do relatorio de Estagio Supervisionado;

XVI - Anexo P - Atestado fornecido pela Escola apos o termino do Estagio.

CAPITULO XII
PROCEDIMENTOS PARA INICIO DOS ESTAGIOS

Art. 20° - Os alunos, antes de iniciar os Estagios Supervisionados em Filosofia 
I, II, III e IV, devem cumprir os seguintes procedimentos:

I - Entrar em contato com a Escola campo conveniada para investigar a 

possibilidade de realizagao do Estagio (este procedimento e necessario apenas 
para o Estagio Supervisionado I), uma semana antes do inicio das atividades;

II - Preencher a Ficha Cadastral e encaminha-la a Coordenagao do Curso para 
receber a Carta de Apresentagao e a Carta de Aceite 
semana antes do inicio das atividades; <7

e)(os B e C) uma
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III - Dirigir-se a Escola, entregar as Cartas de Apresentagao e Aceite ao diretor 
ou responsavel pela Escola, uma semana antes do inicio das atividades;

IV - Solicitar que o diretor ou responsavel pela Escola confira as informagoes 
da Carta de Apresentagao, arquivando-a em seguida, e uma vez verificando a 
sua idoneidade, assine a Carta de Aceite, confirmando formalmente o inicio do 
Estagio;

V - De posse da Carta de Aceite, o estagiario deve encaminha-la a 
Coordenagao do Curso de Filosofia para ser devidamente arquivada;

VI - Imprimir 03 (tres) copias do Termo de compromisso (Anexo D) e assina-las 
no campo destinado ao estagiario, coletar a assinatura do Coordenador do 

Curso de Filosofia, e, em seguida, encaminhar as vias do Termo de 
Compromisso ao diretor ou responsavel pela Escola, coletando tambem sua 
assinatura;

VII - Das 03 (tres) copias do Termo de compromisso, uma deve ser arquivada 
na Escola (campo de Estagio), outra arquivada na Coordenagao do Curso de 
Filosofia, e outra fica em posse do estagiario;

Paragrafo unico - O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou 

de qualquer obrigagao contida no Termo de compromisso caracteriza 
reprovagao automatica no componente curricular Estagio.

CAPITULO XIII 
DA AVALIAQAO

Art. 21° - A avaliagao considera o desempenho global nas componentes de 

Estagio e, para fins de atribuigao da nota final, sao levados em conta os 
seguintes aspectos:

I - Nos Estagios Supervisionados em Filosofia I, II, III e IV:

a) comprometimento com a realizagao de leituras e fundamentagao teorica;
b) postura de investigagao ao longo de todas as atividades desenvolvidas;
c) qualidade da produgao escrita: relatorio de estagio (Ficha de Avaliagao do 
Relatorio/projeto de intervengao do Estagio);
d) docencia compartilhada: avaliagao do campo de Estagio pelo professor 
supervisor de Estagio (Ficha de Avaliagao de Desempenho de Estagio). v_
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CAPITULO XIV
DA DISPENSA DO ESTAGIO OBRIGATORIO

Art. 22° - E facultada a dispensa do Estagio Obrigatorio Supervisionado se o 

aluno ja desenvolve ou desenvolveu, nos ultimos tres anos, atividade 
profissional ligados a docencia em Filosofia.

I - A dispensa contemplara apenas as atividades ligadas ao desenvolvimento 

de atividades de docencia em Filosofia no ensino medio, sendo estas validadas 
como Atividade Praticas dos Estagios conforme disposto no Art. 8° desta 
Resolugao;

II - Na instrugao do protocolo, o aluno devera apresentar a Secretaria 

Academica a declaragao de vinculo empregaticio, em papel timbrado, 
informando as atividades realizadas e disciplina ministrada, a carga horaria 
semanal, e tempo de servigo devidamente assinada e carimbada pelo 

responsavel;

III - A Secretaria Academica encaminhara para a Coordenagao do Curso que 
apreciara, deferindo ou nao a solicitagao, ouvindo o professor de Estagio.

CAPITULO XV 
DAS DISPOSIQOES FINAIS

Art. 23° - Cases omissos neste Regulamento sao analisados pela Diregao 

Geral da Faculdade Catolica de Feira, pela Coordenagao do Curso de 

Licenciatura em Filosofia e pelo Nucleo Docente Estruturante (NDE).

Art. 24°. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua aprovagao.

Feira de Santana-BA, 11 de margo de 2022.

Hipolitb Gramosa dos Santos
Diretor Geral da Faculdade Catolica de Feira
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