
       INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
SUL-RIO-GRANDENSE 

CÂMPUS PELOTAS-VISCONDE DA GRAÇA 

 

Regulamento para Estágios em Docência no CaVG 
 

Dispõe sobre a realização de estágio de estudantes da 
Educação Superior no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Sul-rio-grandense, Câmpus Pelotas-Visconde da 
Graça. 

 
 

Capítulo I 
DA DEFINIÇÃO 

 
Art. 1º Estágio em docência é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho de educandos que 
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos 
(Lei nº 11.788, de 25/09/2008). 
 
Art. 2º A realização de estágios curriculares de estudantes da Educação Superior do 
CaVG e de outras instituições no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSul), 
Câmpus Pelotas-Visconde da Graça (CaVG) será de cunho obrigatório, não 
remunerado. 
§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga 
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma (§1º do art. 2º da Lei nº 
11.788, de 25/09/2008). 
 
 

Capítulo II 
DA PARTE CONCEDENTE 

 
Art. 3º A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a 
instituição de ensino de origem, a parte concedente, representada pelo supervisor 
do estágio e o aluno estagiário, devendo constar no termo de compromisso e ser 
compatível com as atividades escolares. 
 
Art.º 4º São obrigações da Direção de Ensino do câmpus CaVG em relação ao 
estagiário: 
I - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso de estágio, no qual constem 
todas as cláusulas que nortearão o contrato de estágio. 
II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estagiário 
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. 
III - formalizar, junto ao coordenador de curso/área, supervisor responsável pelo 
acompanhamento das atividades de estágio. 
Parágrafo único: cada turma poderá ter, simultaneamente, até dois estagiários, 
reservando-se vagas para as disciplinas abrangidas pelos Cursos Superiores de 
Licenciaturas do CaVG. 
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Capítulo IIl 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ORIGEM 

 
Art. 5º Poderão realizar estágio curricular obrigatório, no CaVG, estudantes dos 
cursos superiores de licenciaturas do próprio CaVG e também estudantes oriundos 
de instituições públicas ou privadas, desde que: 
I – a Instituição de ensino de origem efetive contato com o IFSul, câmpus CaVG, 
apresentando junto à Direção de Ensino carta de apresentação de aluno estagiário 
constando as horas de estágio a serem realizadas, a fim de averiguar a 
disponibilidade de vagas para estágio, a possibilidade de atendimento por parte do 
supervisor (professor regente da disciplina da parte concedente)  
II - apresente toda a documentação necessária à Coordenadoria dos Serviços de 
Integração com Empresas - COSIE até dez dias antes da data de início do estágio. 
 
Art. 6º Somente serão aceitos para estágio aqueles estudantes que apresentarem 
seguro contra acidentes pessoais e morte. A responsabilidade pela contratação do 
referido seguro será impreterivelmente assumida pela instituição de ensino de 
origem do estagiário. 
 
Art. 7º A Instituição a qual o estagiário está devidamente matriculado deverá emitir 
atestado/certificado de Supervisão de estágio para o professor regente da disciplina 
da parte concedente.  
Parágrafo único: a definição dos conteúdos a serem ministrados pelo estagiário será 
de responsabilidade do professor regente da disciplina. 
 
Art. 8º O período de realização do estágio deverá ser definido em reunião entre a 
Direção de Ensino, o supervisor de estágio, o representante do curso da instituição 
de origem e o estagiário, respeitando-se o calendário acadêmico do CaVG. 
 
 

Capítulo IV 
DO PROFESSOR ORIENTADOR E DO PROFESSOR SUPERVISOR 

 
Art. 9º O estágio deverá ser acompanhado pelo professor orientador da instituição 
de origem e supervisionado pelo professor supervisor em todos os momentos, no 
decorrer do desenvolvimento das atividades pedagógicas. 
 
I - Professor orientador é aquele docente da instituição de origem do estudante 
estagiário. É atribuição do professor orientador emitir carta de apresentação do 
estagiário com as horas de estágio, participar da elaboração do plano de trabalho e 
do relatório das atividades desenvolvidas. O relatório deverá constar visto do 
supervisor. 
 
II - Professor supervisor é aquele docente responsável pela disciplina na instituição 
concedente do estágio. É responsabilidade do professor supervisor acompanhar 
todas as atividades previstas no plano de atividades do estagiário, bem como 
informar regularmente sua frequência através do registro de assiduidade. Além de 
emitir parecer avaliativo sobre o estágio realizado no CaVG. 
 



       INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
SUL-RIO-GRANDENSE 

CÂMPUS PELOTAS-VISCONDE DA GRAÇA 

Art. 10º. Por ocasião do término do estágio, deverá ser entregue atestado de 
cumprimento das horas cumpridas, bem como parecer avaliativo à COSIE.  
 
 

Capítulo V 
DO ESTAGIÁRIO 

 
Art.11º São atribuições do estagiário: 
I - desenvolver o estágio conforme a Organização Didática do IFSul e anexo da 
Organização Didática do câmpus CaVG; 
II – construir o Plano de Atividades, juntamente com o orientador de estágio o qual 
deverá ser submetido ao supervisor da parte concedente; 
III - cumprir o horário que lhe for determinado, registrando sua frequência em 
documento disponibilizado na COSIE; 
IV – assegurar o cumprimento do calendário escolar do CaVG; 
V – apresentar desempenho de forma eficiente, com dedicação, assiduidade, 
pontualidade e responsabilidade. 

 
 

Capítulo VI 
DA RESCISÃO DO ESTÁGIO 

 
Art. 12º O estágio pode ser cancelado em qualquer momento pelo professor 
orientador ou pelo professor supervisor se o estagiário não estiver cumprindo a 
contento as obrigações definidas no artigo 10. Caberá ao professor orientador e 
supervisor informar o cancelamento à COSIE e à Direção de Ensino. 
 
 

Capítulo VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 13º As atividades de supervisão de estágios só poderão ser desenvolvidas por 
professores efetivos. 
 
Art. 14º Casos omissos serão analisados pela Direção de Ensino em conjunto com o 
professor supervisor e a COSIE do câmpus CaVG. 
 
 
Regulamento aprovado pelo Conselho do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça, em 

sessão realizada dia 24 de abril de 2018. 


