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APRESENTAÇÃO 

 

A partir da promulgação – no ano de 1996 – da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB), a Formação de Professores potencializou-se como um meio necessário para a 

construção de uma educação escolar de qualidade. Assim, tornou-se objeto de profundo debate em 

diversos fóruns de discussão realizados em nível nacional. 

Como resultado das discussões realizadas em diferentes níveis, a formação docente 

passou a ser compreendida como um processo que necessita ser permanente, a fim de valorizar de 

modo continuado a identidade do professor, bem como o seu desenvolvimento profissional. O 

estágio surge neste contexto como um elemento curricular de grande importância.  

Em nível legal, com a mudança ocorrida a partir das resoluções CNE n° 01/2002 e 

02/2002, sancionadas pelo Conselho Nacional de Educação, o estágio concretizou-se como 

elemento imprescindível em meio aos processos de formação de professores. Com as novas 

diretrizes, surge também a necessidade de uma concepção de estágio que possa enriquecer as 

compreensões até então vigentes em diferentes meios institucionais. Neste processo, o estágio 

curricular passou a ser concebido para além de uma atividade meramente prática. Passou a ser 

compreendido como um campo teórico-prático que requer estudos e pesquisas pautados em um 

profundo rigor metodológico-qualitativo. 

Compreendendo a importância do novo momento vivido e das novas necessidades 

surgidas, a Coordenação de Estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG elaborou este 

Regulamento do Estágio Curricular Obrigatório e Não-obrigatório para o Curso de Licenciatura em 

Matemática1, com o objetivo de regulamentar as ações referentes a esta atividade. 

Neste regulamento, estão sistematizadas as diretrizes e as ações que harmonizam as 

concepções de estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG à legislação educacional 

nacional em vigor. Logo, a Coordenação de Estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG 

espera que este documento constitua um material de referência no processo de orientação de todos 

que, direta ou indiretamente, participam do estágio curricular. 

Finalizando esta breve apresentação, vale ressaltar que este regulamento representa uma 

profunda evolução dos procedimentos de estágio até então desenvolvidos no Curso de Licenciatura 

em Matemática do CaC/UFG. Espera-se que as mudanças por ele estabelecidas possam motivar 

novos e continuados debates acerca dos temas por ele fomentados. Este documento representa uma 

conquista de todos aqueles que há tempos vêm contribuindo para a construção de um Departamento 

                                                 

1 Em consonância com as resoluções CEPEC n.º 731 e n.º 752 da UFG. A elaboração do presente regulamento foi realizada por meio 
de uma adaptação do Regulamento Geral de Estágio do IME-UFG, atendendo às necessidades locais do Campus Catalão, bem como 
as diretrizes político-pedagógicas do Departamento de Matemática do CaC/UFG. 
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de Matemática que possa contribuir efetivamente para a transformação do cenário educacional-

matemático hoje observado na realidade brasileira. 
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TÍTULO I – ESTÁGIO CURRICULAR 

 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º – O Estágio Curricular é um dos componentes curriculares do curso de Licenciatura em 

Matemática do Departamento de Matemática da Unidade Campus Catalão da Universidade Federal 

de Goiás, conforme a resolução em vigor. 

Parágrafo único – Consta no anexo I o Projeto Pedagógico de Estágio do Curso de Licenciatura 

em Matemática do Departamento de Matemática do CaC/UFG. 

Art. 2º – As atividades do Estágio Curricular devem ser desenvolvidas preferencialmente em 

horário diferente do horário escolar no qual o discente estiver matriculado  

 

CAPÍTULO II – OBJETIVOS 

Art. 3º – Os objetivos do Estágio Curricular são: 

I. Integrar o processo de formação do futuro licenciado em Matemática, de modo a considerar 

o campo de atuação como objeto de análise, de investigação e de interpretação reflexivo-crítica, 

a partir dos nexos com os demais componentes do currículo; 

II. Constituir-se como um espaço formativo que atenda as necessidades sociais, preservando os 

valores éticos que devem orientar a prática profissional; 

III. Constituir-se como um espaço formativo capaz de desenvolver a autonomia intelectual e 

profissional, possibilitando ao licenciado em matemática refletir, avaliar, criticar, inovar, bem 

como lidar com a diversidade dos contextos; 

IV. Oferecer uma aproximação à realidade profissional, bem como oportunizar a sua 

compreensão reflexiva e crítica. 

 

CAPÍTULO III – MODALIDADES 

Art. 4º – O Estágio Curricular será desenvolvido em duas modalidades: Estágio Curricular 

Obrigatório e Estágio Curricular Não-obrigatório. 

§1º – Estágio Curricular Obrigatório:  

I. É entendido como um componente curricular, de caráter teórico-prático, cuja especificidade 

proporcione o contato efetivo do aluno com o campo de estágio, acompanhado pela instituição 

formadora; 

II. Deve ser desenvolvido preferencialmente em instituições públicas, conforme a resolução em 

vigor; 

III. Esta modalidade de Estágio será desenvolvida, conforme a resolução em vigor, por meio das 

seguintes disciplinas obrigatórias do Núcleo Específico: Estágio Supervisionado I e Estágio 

Supervisionado II. 
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§2º – Estágio Curricular Não-obrigatório:  

I. É entendido como um componente curricular que possibilita ao aluno a ampliação da sua 

formação profissional; 

II. Esta modalidade de Estágio poderá ser desenvolvida a partir do terceiro semestre letivo, 

durante o decorrer das atividades discentes dos alunos do Curso de Licenciatura em Matemática, 

desde que não interfiram no desenvolvimento do Estágio Curricular Obrigatório.  

 

CAPÍTULO IV – AGENTES 

Art. 5º – Os agentes responsáveis e participantes do Estágio Curricular – conforme a resolução em 

vigor – do Curso de Licenciatura em Matemática do CaC/UFG são: 

I. O Coordenador de Estágio do Curso de Licenciatura em Matemática do Departamento de 

Matemática do CaC/UFG; 

II. O professor Orientador; 

III. O professor Supervisor; e 

IV. O Estagiário; 

Art. 6º – As atribuições dos agentes responsáveis e participantes nas atividades de Estágio 

Curricular do Curso de Licenciatura em Matemática do Departamento de Matemática do CaC/UFG 

estão definidas no anexo II desta resolução. 

 

TÍTULO II – ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 
CAPÍTULO I – MODALIDADES 

Art. 7º – O Estágio Curricular Obrigatório será desenvolvido, em duas modalidades, vinculadas às 

seguintes disciplinas curriculares do curso de Licenciatura em Matemática, conforme a resolução 

em vigor: 

I. Estágio Supervisionado I; e 

II. Estágio Supervisionado II 

 

CAPÍTULO II – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Art. 8º – A finalidade do Estágio Supervisionado I é oferecer a possibilidade ao futuro licenciado 

de colocar-se em situações que combinem a relação teoria-prática, de forma a desenvolver nele a 

construção de modos de ação que lhe permitam um desenvolvimento adequado da sua práxis 

educativa. 

Parágrafo único – Constam no anexo IV os modelos de formulários referentes ao Estágio 

Supervisionado I. 
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Art. 9º – As atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado I devem associar a ação 

pedagógica do discente à realização de um projeto de formação, que articule o desenvolvimento de 

competências individuais ligadas ao aprimoramento das ações educativas nos mais variados espaços 

educacionais. 

§1º – As seguintes atividades discentes serão consideradas como pertinentes ao Estágio 

Supervisionado I: 

I. Desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas a projetos de Estágio coordenados 

por professores lotados no Departamento de Matemática do CaC/UFG e cadastrados na 

Coordenação de Estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG;  

II. Desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas a projetos educacionais de caráter 

intervencionista, organizados por instituições de ensino formal ou não-formal, cadastrados na 

Coordenação de Estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG;  

III. Desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas a projetos educacionais, 

organizados por instituições de caráter não-educativo, cadastrados na Coordenação de Estágio do 

Departamento de Matemática do CaC/UFG. 

§2 – Os projetos de Estágio se caracterizam, por: 

I. Serem condutas organizadas para atingir finalidades específicas; 

II. Serem ações de caráter educacional organizadas de modo continuado ao longo de um ano 

letivo; e 

III. Possuírem um coordenador responsável pela organização e desenvolvimento das atividades 

nele previstas. 

Art. 10º – As atividades do Estágio Supervisionado I podem ser desenvolvidas nos seguintes locais, 

desde que atendam ao conteúdo do artigo 8º desta resolução: 

I. Instituições de ensino formal ou não-formal, preferencialmente públicas; e 

II. Instituições públicas ou privadas de caráter não-educativo, desde que as ações desenvolvidas 

tenham um cunho exclusivamente pedagógico. 

Art. 11º – A carga horária do Estágio Supervisionado I será de 200 horas, conforme a resolução em 

vigor. 

Art. 12º – O discente matriculado na disciplina Estágio Supervisionado I poderá ser dispensado em 

100 (cem) horas/aula das atividades referentes a esta disciplina desde que comprove experiência 

docente em sala de aula, na área de matemática, mínima de dois anos em uma instituição de ensino 

básico da rede pública ou privada.  

§1º – Os seguintes documentos poderão ser utilizados para comprovação da experiência docente, 

conforme a resolução em vigor: 

I. Declaração assinada e carimbada pelo responsável legal da instituição de ensino, onde a 

atividade docente foi exercida; ou 



 7
II. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho, ou dos contracheques referentes ao período 

equivalente a dois anos de experiência. 

§2º – Caberá à Coordenação de Estágio a análise de qualquer outro tipo de documento 

comprobatório de experiência profissional apresentado pelo requerente da dispensa. 

§3º – A iniciativa do pedido de dispensa de que trata o caput deste artigo é do discente interessado e 

deverá ser apresentado por escrito à Coordenação de Estágio, no ato da Matrícula na disciplina. 

§4º – Cabe à Coordenação de Estágio e à Coordenação de Curso decidir sobre o aceite do pedido de 

dispensa de que trata este artigo. 

Art. 13º – Para o desenvolvimento das atividades do Estágio Supervisionado I fica criada a figura 

do professor orientador. 

Art. 14º – O professor orientador de Estágio deve ser escolhido entre os professores do quadro 

docente do Departamento de Matemática do CaC/UFG. 

Art. 15º – As atribuições do professor orientador estão indicadas no anexo II deste regulamento. 

 

SEÇÃO I: Do Relatório Final de Estágio 

Art. 16o – O objetivo maior do Relatório Final de Estágio é registrar o desenvolvimento das 

atividades de estágio e os seus desdobramentos, devendo conter a descrição das atividades 

realizadas, sua discussão crítica e reflexiva, e conclusões.  

Art. 17o – O Relatório Final de Estágio deverá ser apresentado ao final das atividades do Estágio 

Supervisionado I, em data estipulada e divulgada pela Coordenação de Estágio do Departamento de 

Matemática do CaC/UFG. 

 

SEÇÃO II: Da avaliação do Relatório Final de Estágio 

Art. 18º – A avaliação do Relatório Final de Estágio será realizada pelo professor orientador de 

Estágio.  

§1º – A nota final do Relatório Final de Estágio é um dos requisitos necessários para aprovação 

nesta disciplina. Logo, a reprovação do Relatório Final de Estágio implica na reprovação do aluno 

na disciplina. O Relatório Final de Estágio será considerado: 

I. Aprovado: se o discente apresentar o Relatório Final de Estágio no prazo estipulado pela 

Coordenação de Estágio e a média final do Relatório Final de Estágio for superior ou igual a 

cinco (5,0); 

II. Reprovado: se o discente apresentar o Relatório Final de Estágio no prazo estipulado pela 

Coordenação de Estágio e a média final do Relatório Final de Estágio for inferior a cinco (5,0); 

III. Reprovado: se o discente não apresentar o Relatório Final de Estágio no prazo estipulado 

pela Coordenação de Estágio, sem motivo justificado em base legal.  
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CAPÍTULO III – ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Art. 19º – A finalidade do Estágio Supervisionado II é possibilitar ao discente a vivência da 

profissionalidade docente em instituições escolares de ensino básico, em toda a sua plenitude e em 

suas diferentes vertentes, inserindo-o particularmente no processo de observação, interação, 

planejamento, regência, avaliação, reflexão e crítica da práxis do professor de matemática.  

Parágrafo único – Constam no anexo V os modelos de formulários do Estágio Supervisionado II. 

Art. 20º – O Estágio Supervisionado II caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades que 

compreendem a pesquisa como princípio metodológico da formação e contemplem os seguintes 

aspectos: 

I. Apreensão da realidade da escola-campo por meio da observação crítica, da compreensão, 

da descrição e da análise do cotidiano escolar; 

II. Vivências, reflexões e críticas diferenciadas em meio ao universo escolar promovidas pelas 

seguintes etapas formativas de trabalho: observação, interação e regência. A primeira objetiva 

proporcionar ao estagiário uma ambientação crítica relativa a cada um dos aspectos que 

compõem a escola-campo, sejam de ordem administrativa, política, sócio-cultural, pedagógica 

ou estrutural. A segunda etapa – a interação – tem por objetivo oportunizar ao estagiário ações 

iniciais junto ao alunado, as quais podem efetivar-se por meio de diferentes modos, tais como: 

participação em projetos desenvolvidos pela escola, trabalhos de monitoria acompanhados pelo 

professor supervisor, assessoria à organização de ações/eventos promovidos pela escola com a 

participação dos alunos, dentre outras formas que permitam o amadurecimento do 

discente/estagiário para o exercício da regência que ocorrerá na etapa posterior. A terceira – a 

regência – visa oportunizar ao estagiário a prática docente em sua plenitude, onde a assunção da 

sala de aula por meio do desenvolvimento de ações docentes em uma ou mais turmas do ensino 

básico torna-se elemento fundamental para as suas experiências profissionais futuras. 

III. Elaboração de relatórios parciais, pautados na problematização das situações vivenciadas e 

de uma atitude investigativa por parte do aluno, construídos a partir de diretrizes específicas 

apontadas pelo professor orientador; 

IV. Desenvolvimento de ações de ensino e pesquisa na escola-campo; 

V. Relatório Final de Estágio: apresentação da intervenção docente na escola-campo que 

evidencie a compreensão da realidade escolar e as contribuições de todo o processo de 

investigação para a construção pessoal e coletiva da formação docente. Este relatório será 

denominado de agora em diante de Trabalho Final de Curso (TFC). 

Art. 21º – O Estágio Supervisionado II será desenvolvido somente nas escolas-campo, 

preferencialmente públicas, conveniadas à Universidade Federal de Goiás. 

Art. 22º – A carga horária do Estágio Supervisionado II será de 200 horas, conforme a resolução 

em vigor. 
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§1 – A carga horária do Estágio Supervisionado II será distribuída da seguinte maneira: 64 

horas/aula destinadas à orientação do Trabalho Final de Curso e 136 horas/aula destinadas às 

atividades na escola-campo, sendo que deste total, pelo menos 24 horas/aula devem ser destinadas 

ao período de regência.  

§2 – A distribuição da carga horária na escola-campo será definida em um cronograma anual 

previamente divulgado pela Coordenação de Estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG 

e deverá contemplar as etapas de observação, interação e regência. 

Art. 23º – Para o desenvolvimento das atividades do Estágio Supervisionado II fica criada a figura 

do professor orientador e do professor supervisor. 

Art. 24º – O professor orientador de Estágio deve ser escolhido entre o quadro de professores do 

Departamento de Matemática do CaC/UFG. 

Art. 25º – O professor supervisor de Estágio deve ser escolhido entre os professores do quadro de 

docentes licenciados em matemática da escola-campo. 

Art. 26º – As atribuições do professor orientador e do professor supervisor estão indicadas no 

anexo II deste regulamento. 

 

SEÇÃO I: Das atividades do Trabalho Final de Curso 

Art.27º – Os Trabalhos Finais de Curso constituem parte da reflexão pedagógica do acadêmico em 

formação e devem ser produzidos a partir das atividades desenvolvidas no estágio. 

Art.28º – Os Trabalhos Finais de Curso poderão ser desenvolvidos pelo(s) acadêmico(s) 

individualmente ou em dupla. 

Art.29º – Para o desenvolvimento do Trabalho Final de Curso, o aluno contará com os seguintes 

suportes acadêmicos: 

I. As orientações do professor orientador; 

II. As atividades das disciplinas Didática da Matemática I, II e III; Prática Orientada e outras 

disciplinas optativas e de núcleo livre oferecidas pela universidade; e 

III. As atividades desenvolvidas durante as disciplinas que compõem o Estágio Curricular. 

 

SEÇÃO II: Da apresentação do Trabalho Final de Curso 

Art.30º – A formatação do Trabalho Final de Curso deve seguir as orientações presentes no Anexo 

III desta resolução. 

Art.31º – O Trabalho Final de Curso deve ser apresentado e defendido publicamente, em data e 

local estipulados pela Coordenação de Estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG. 
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SEÇÃO III: Da defesa do Trabalho Final de Curso 

Art.32º – A defesa do TFC é pública, feita perante banca examinadora composta pelo professor 

orientador (Coordenador da Banca Examinadora), pelo professor supervisor (preferencialmente), 

por um professor convidado e por um suplente. Todos os membros componentes da banca 

examinadora devem ser aprovados pela Coordenação de Estágio do Departamento de Matemática 

do CaC/UFG. 

Parágrafo Único – É permitido o convite a professores pertencentes a outros departamentos do 

CaC/UFG e, também, a outras instituições de ensino superior para composição da banca 

examinadora, desde que não acarrete ônus à Universidade Federal de Goiás. 

Art. 33º – Para a Defesa do TFC, o(s) discente(s) deve(m) entregar, em prazo determinado pela 

Coordenação de Estágio, três exemplares do TFC ao professor orientador, encadernados em espiral, 

para que o mesmo possa repassá-los aos membros da Banca Examinadora. 

Art. 34º – Na defesa, o(s) discente(s) têm entre vinte e trinta minutos destinados à apresentação do 

TFC, e cada componente da banca tem até dez minutos para argüir, dispondo o(s) acadêmico(s), 

ainda, de dez minutos para responder a cada um dos examinadores.  

Art. 35º – O resultado final da banca examinadora será lavrado em ata assinada pelos membros da 

banca. 

Art. 36º – Os componentes da banca examinadora receberão certificados de participação emitidos 

pela coordenação de estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG. 

 

SEÇÃO IV: Da avaliação do Trabalho Final de Curso 

Art. 37º – Cada membro da banca examinadora do TFC avaliará o trabalho e emitirá uma nota de 

zero a dez (0,0 a 10,0) após o término da Defesa do TFC. 

Art. 38º – A nota final do TFC será obtida por meio da média aritmética das notas dos 

examinadores. 

Art. 39º – Na disciplina Estágio Supervisionado II, a aprovação do TFC é um dos requisitos para 

aprovação na disciplina. Logo, a reprovação do TFC implica na reprovação do aluno na disciplina. 

O TFC será considerado: 

I. Aprovado: se o(s) discente(s) comparecer(em) à defesa pública, a média final do TFC for 

superior ou igual a cinco (5,0) e a banca examinadora não sugerir mudanças no texto; 

II. Aprovado condicionalmente: se o(s) discente(s) comparecer(em) à defesa pública, a média 

final do TFC for superior ou igual a cinco (5,0) e a banca examinadora sugerir mudanças no 

texto. Neste caso, a aprovação só será referendada após a entrega da versão final contemplando 

as referidas mudanças; 

III. Reprovado: se o(s) o(s) discente(s) comparecer(em) à defesa e a média final do TFC for 

inferior a cinco (5,0); 
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IV. Reprovado: se o(s) discente(s) não comparecer(em) à defesa pública, sem motivo justificado 

em base legal. 

Art. 40º – Após a aprovação do TFC, o aluno terá quinze dias (15 dias) para entregar duas (2) 

cópias da versão final, corrigida – no caso da aprovação ser condicionada – e encadernada em capa 

dura na Coordenação de Estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG. Deverá, também, 

entregar uma versão em formato digital (extensão doc ou pdf). 

Parágrafo Único – Caso o aluno não cumpra a determinação imposta pelo artigo 40, então ele será 

considerado reprovado. 

 

TÍTULO III – ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

Art. 41º – A finalidade do Estágio Curricular não-obrigatório é o de ampliar o desenvolvimento 

profissional do discente, proporcionando-lhe a aquisição de conhecimentos que complementem a 

sua formação como professor de matemática, e como cidadão crítico e reflexivo.  

Parágrafo único – Constam no anexo VI os modelos de formulários do Estágio Curricular não-

obrigatório. 

Art. 42º – As seguintes atividades serão enquadradas na categoria do Estágio Curricular não-

obrigatório: 

I. Atividades vinculadas ao desenvolvimento profissional do discente que, direta ou 

indiretamente, dele exijam a utilização intelectual de saberes de cunho matemático. 

II. As atividades descritas nos artigos 8 e 19 deste regulamento, desde que as duas modalidades 

do Estágio Curricular Obrigatório já tenham sido realizadas pelo discente. 

Parágrafo único – As atividades desenvolvidas no Estágio Curricular não-obrigatório não devem 

ser caracterizadas como emprego, pois a finalidade do estágio é formativa enquanto que a do 

emprego é produtiva. 

Art. 43º – O Estágio Curricular não-obrigatório pode ser desenvolvido em empresas ou instituições 

públicas ou privadas que atendam a uma das atividades supracitadas.  

Art. 44º – A carga horária do Estágio Curricular não-obrigatório será de no máximo 30 horas 

semanais. 

Parágrafo único – Há necessidade da compatibilidade entre o horário escolar do estudante e o 

horário a ser desenvolvido no Estágio Curricular não-obrigatório. 

 

TÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 45º – Os casos omissos a este Regulamento serão julgados na Coordenação de Estágio do 

Departamento de Matemática do CaC/UFG e aprovados em reunião do Departamento de 

Matemática do CaC/UFG. 
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Art. 46º – Este Regulamento entrará em vigor na data da sua publicação e será implementado 

conforme o calendário do Departamento de Matemática do CaC/UFG, revogando-se às disposições 

em contrário. 



 13
ANEXO I: PROJETO PEDAGÓGICO DO ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO 

CaC/UFG 

 

A NECESSIDADE 

Olhando criticamente para as escolas que compõem a nossa realidade, uma das 

primeiras constatações que temos é de que o desempenho dos alunos está aquém das suas 

possibilidades. Uma série de fatores contribui para o fraco desempenho escolar de crianças e 

adolescentes, os quais são apontados em um vasto conjunto de pesquisas de cunho educacional, 

sociológico, psicológico, etc. Porém, apesar do imenso leque de fatores, é evidente para toda 

comunidade educacional, conforme Moura (1993, pg. 11) aponta, a merecida atenção que se deve 

dar a formação do professor. 

Está claro que à formação do professor cabe uma grande atenção, sendo necessário 

encarar o ato de ensinar como aquele que permite ao professor colocar-se na perspectiva de busca 

de verdades sobre as ações que o formam e que lhe possibilitam contribuir para a formação de 

outros. 

 Na busca por estes caminhos, que possam tornar o processo de formação de professores 

mais significativo, e por conseqüência adequado as exigências atuais da sociedade, o Ministério da 

Educação (MEC) publicou, há alguns anos, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica nos cursos de Licenciatura Plena. Nesse documento 

encontramos um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que devem ser observados 

na organização institucional e curricular dos cursos de formação de professores. Dentre estes 

pontos, destacamos a importância dada ao estágio, que passa a ser entendido agora como um 

“campo de conhecimento” (PIMENTA & LIMA, 2004), suplantando o tradicional reducionismo ao 

qual era submetido, quando entendido como uma mera atividade prática. 

Esse novo caráter dado ao estágio, refletiu-se nos encaminhamentos posteriores do 

Conselho Nacional de Educação, que indicam a necessidade da elaboração de um Projeto de 

Estágio da instituição de ensino, que estabeleça claramente os objetivos e as tarefas de todos os 

sujeitos envolvidos nesta atividade. 

 Somando a estes fatores a implantação do novo regime dos cursos de graduação na 

Universidade Federal de Goiás e a conseqüente estruturação curricular, surge, então, a necessidade 

da elaboração de um Projeto Pedagógico de Estágio que responda as novas exigências da formação 

do professor. 
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Licenciatura em Matemática 

(BRASIL/CNE/CES/MEC, 2001) determinam que os licenciados em matemática tenham as 

seguintes características: 

− visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas 

realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos; 

− visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à 

formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; 

− visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos, e 

consciência de seu papel na superação dos preconceitos, traduzidos pela 

angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-

aprendizagem da disciplina. 

Além disso, considera o estágio essencial na formação do futuro professor de 

matemática e entende que o mesmo deve possibilitar o desenvolvimento de “uma seqüência de 

ações onde o aprendiz vai se tornando responsável por tarefas em ordem crescente de 

complexidade, tomando ciência dos processos formadores; e uma aprendizagem guiada por 

profissionais de competência reconhecida” (BRASIL/CNE/CES/MEC, 2001). 

 

OS OBJETIVOS 

A partir do contexto exposto na seção anterior, entendemos que os objetivos do Estágio 

Curricular do Curso de Licenciatura em Matemática do Departamento de Matemática do CaC/UFG 

são: 

I. Integrar o processo de formação do futuro licenciado em Matemática, de modo a 

considerar o campo de atuação como objeto de análise, de investigação e de interpretação crítica, a 

partir dos nexos com os demais componentes do currículo; 

II. Constituir-se como um espaço formativo que atenda as necessidades sociais, 

preservando os valores éticos que devem orientar a prática profissional; 

III. Constituir-se como um espaço formativo capaz de desenvolver a autonomia 

intelectual e profissional, possibilitando ao licenciado em matemática criticar, inovar, bem como 

lidar com a diversidade dos contextos; e 

IV. Oferecer uma aproximação e compreensão da realidade profissional. 

 

A ESTRUTURA DO ESTÁGIO CURRICULAR 

O Estágio Curricular no Curso de Licenciatura em Matemática da UFG está estruturado, 

de acordo com a resolução CEPEC n.º752 (UFG, 2005), em duas disciplinas anuais pertencentes ao 

núcleo obrigatório, tendo cada uma delas 200 h/a de carga horária: 
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I. Estágio Supervisionado I; e 

II. Estágio Supervisionado II. 

 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

A finalidade do Estágio Supervisionado I é oferecer a possibilidade ao futuro licenciado 

em matemática de colocar-se em situações que combinem a relação teoria-prática, de forma a 

desenvolver nele a construção de modos de ação que lhe permitam um desenvolvimento adequado 

da sua práxis educativa. 

O Estágio Supervisionado I é caracterizado pelo desenvolvimento de ações vinculadas a 

projetos de estágio. 

Os projetos de estágio são marcados principalmente por: 

− Serem condutas organizadas para atingir finalidades específicas; 

− Serem ações de caráter educacional organizadas de modo continuado ao longo 

de um ano letivo; 

− Terem um caráter intervencionista, ou seja, permitirem aos discentes a 

intervenção nos ambientes educacionais, possibilitando-lhes uma vivência plena 

dos espaços de aprendizagem (CEDRO, 2004). 

Caracterizados dessa forma, os projetos de estágio delineiam a “metodologia de 

trabalho” (VASCONCELOS, 2004) que possibilita a ressignificação das ações de todos os sujeitos 

envolvidos no processo de formação do futuro professor de matemática. A essência que emana 

dessa perspectiva está vinculada às questões educativas e ao trabalho em conjunto (PIMENTA & 

LIMA, 2004). 

Partindo destas idéias os projetos de estágio podem abranger quatro dimensões 

principais (PIMENTA & LIMA, 2004, p.222): 

− Pedagógica, envolvendo currículo, alunos, práticas pedagógicas, 
avaliação, sala de aula, metodologias de ensino e aprendizagem, 
disciplinas específicas, reforço escolar, arte e recreação, 
(in)disciplina, conduta dos alunos, violência e outros; 

− Organizacional, envolvendo questões administrativas e financeiras, 
relações com órgãos dos sistemas de ensino, composição das turmas, 
formação em serviço, órgãos de gestão, biblioteca, recursos em 
geral, recreação e outros; 

− Profissional, envolvendo formação contínua, condições de exercício 
profissional, postura do professor e outros; 

− Social, envolvendo comunidade, cidade, saúde, cidadania, órgãos de 
governos e de poder políticos e social e outros. 

Pelo exposto, percebemos a diversidade das ações que podem ser desenvolvidas a partir 

da perspectiva do trabalho com projetos. Essa amplitude possibilitará ao futuro professor de 

matemática ter condições para colocar-se como sujeito do processo de formação e de aprendizagem 

docente. 
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

A finalidade do Estágio Supervisionado II é possibilitar ao discente a vivência da 

profissionalidade docente em toda a sua plenitude, inserindo-o no processo de planejamento, 

regência, avaliação e reflexão da práxis do professor de matemática. 

O Estágio Supervisionado II caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades que 

compreendem a pesquisa como princípio metodológico da formação de futuros professores. Desta 

forma, entendemos que a pesquisa vinculada ao estágio, possui duas facetas principais (PIMENTA 

& LIMA, 2004): 

− Uma que permite a análise dos contextos nos quais os estágios são realizados, 

possibilitando assim a reflexão e a sua ampliação. Isto se dá por meio do 

desenvolvimento de pesquisas colaborativas (MOURA, 2000), que envolvam 

tanto os estagiários quanto os pesquisadores; 

− E outra que permite “aos estagiários desenvolverem postura e habilidades de 

pesquisador, a partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhe 

permitam ao mesmo tempo compreender e problematizar as situações que 

observam” (PIMENTA & LIMA, 2004, p.46). 

Sendo assim, as atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado II devem 

contemplar os seguintes aspectos: 

I. Apreensão da realidade da escola-campo por meio da observação crítica, da 

compreensão, da descrição e da análise do cotidiano escolar; 

II. Vivências, reflexões e críticas diferenciadas em meio ao universo escolar promovidas 

pelas seguintes etapas formativas de trabalho: observação, interação e regência. A 

primeira objetiva proporcionar ao estagiário uma ambientação crítica relativa a cada um 

dos aspectos que compõem a escola-campo, sejam de ordem administrativa, política, 

sócio-cultural, pedagógica ou estrutural. A segunda etapa – a interação – tem por 

objetivo oportunizar ao estagiário ações iniciais junto ao alunado, as quais podem 

efetivar-se por meio de diferentes modos, tais como: participação em projetos 

desenvolvidos pela escola, trabalhos de monitoria acompanhados pelo professor 

supervisor, assessoria à organização de ações/eventos promovidos pela escola com a 

participação dos alunos, dentre outras formas que permitam preparar o 

discente/estagiário para o exercício da regência que ocorrerá na etapa posterior. A 

terceira – a regência – visa oportunizar ao estagiário a prática docente em sua plenitude, 

onde a assunção da sala de aula por meio do desenvolvimento de ações docentes em 

uma ou mais turmas do ensino básico torna-se elemento fundamental para as suas 

experiências profissionais futuras. 
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III. Elaboração de relatórios parciais, pautados na problematização das situações 

vivenciadas e de uma atitude investigativa por parte do aluno, construídos a partir de 

diretrizes específicas apontadas pelo professor orientador; 

IV. Desenvolvimento de ações de ensino e pesquisa na escola-campo; 

V. Relatório Final de Estágio: apresentação da intervenção docente na escola-campo 

que evidencie a compreensão da realidade escolar e as contribuições de todo o processo 

de investigação para a construção pessoal e coletiva da formação docente. Este relatório 

será denominado de Trabalho Final de Curso. 

VI. Apresentação do relato das experiências do estágio: apresentação dos relatos 

referentes às experiências vividas durante o estágio, na forma de painéis, comunicações 

ou pôsteres, em eventos acadêmicos, promovidos ou não pela UFG. 

 

O Estágio Supervisionado II deve ser desenvolvido em escolas-campo, 

preferencialmente públicas, conveniadas à Universidade Federal de Goiás. Posto isto, é evidente a 

necessidade prioritária de estabelecer um processo de articulação consistente entre as instituições de 

ensino e a universidade. Essa articulação deve levar em conta que qualquer instituição de ensino 

poderá ser considerada escola-campo para o estágio, desde que atenda ao requisito mínimo, que é 

possuir em seu quadro de docentes, pelo menos um professor licenciado em matemática. 

Dessa forma, a articulação entre a universidade e as escolas-campo deve levar em 

consideração, pelo menos esses dois pontos: 

− O comprometimento em estabelecer um processo de diálogo amplo com as 

escolas-campo, com relação ao estágio e a outras questões inerentes ao cotidiano 

da escola-campo; e 

− A definição de um quadro de escolas-campo, que atenda a diversidade, tanto do 

ponto de vista da realidade social quanto da localização. 

A partir dessas ações articulatórias, esperamos que a prática de estágio passe a ser 

entendida nas escolas-campo como um dos elementos essenciais e necessários dentro da rotina 

escolar. Dessa forma, estaremos, a nosso ver, contribuindo para o fim do histórico distanciamento 

entre a escola e a universidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Adequando-se as demandas por mudanças no processo de formação dos professores, o 

Projeto Pedagógico do Estágio do Curso de Licenciatura em Matemática do Departamento de 

Matemática do CaC/UFG concebe o estágio como um “campo de conhecimento” (PIMENTA & 

LIMA, 2004) e tem como eixo principal: a pesquisa, vinculada ao desenvolvimento de projetos. 
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Com isto, esperamos que o processo de formação dos futuros professores de matemática 

se dê “no movimento que compreende os docentes como sujeitos que podem construir 

conhecimento sobre o ensinar na reflexão crítica sobre sua atividade, na dimensão coletiva e 

contextualizada” (PIMENTA & LIMA, 2004, p. 236). 
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ANEXO II: DAS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES RESPONSÁVEIS E PARTICIPANTES DO 

ESTÁGIO CURRICULAR 

 

SEÇÃO I: Do Coordenador de Estágio do Curso de Licenciatura em Matemática do Departamento 

de Matemática do CaC/UFG 

Art. 47º – O Coordenador de Estágio do Curso de Licenciatura em Matemática do Departamento de 

Matemática do CaC/UFG deve ser escolhido entre os professores que compõem o quadro do 

referido departamento. 

Art. 48º – O Coordenador de Estágio do Curso de Licenciatura em Matemática do Departamento de 

Matemática do CaC/UFG terá as seguintes atribuições: 

a. Coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha dos locais de estágio, 

ou seja, as Escolas-campo e os Projetos de Estágio; 

b. Solicitar a assinatura de convênios e cadastrar as Escolas-Campo e os Projetos de Estágio; 

c. Apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades de estágio; 

d. Orientar e distribuir os estagiários nas Escolas-campo e nos Projetos de Estágio; 

e. Selecionar os professores-orientadores e professores-supervisores; 

f. Supervisionar as atividades nas Escolas-campo e nos Projetos de Estágio; 

g. Orientar e/ou acompanhar os professores-orientadores nas atividades de orientação e 

elaboração do Relatório Final de Estágio e do Trabalho Final de Curso; 

h. Definir junto aos professores-orientadores objetivos, metodologias e cronograma das 

atividades de orientação;  

i. Organizar as Bancas de Defesa referentes ao TFC; 

j. Promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de estágio; e 

k. Manter registros atualizados sobre o(s) estágio(s) no respectivo curso. 

 

SEÇÃO II: Do professor orientador 

Art. 49º – Nas atividades de Estágio vinculadas ao Estágio Supervisionado I e Estágio 

Supervisionado II, cria-se a figura do professor orientador. 

Art. 50º – O professor orientador de estágio terá as seguintes atribuições: 

a) Coordenar (caso o projeto seja proposto pelo Departamento de Matemática) ou acompanhar 

(caso o projeto seja proposto por outro órgão ou instituição) o projeto que será desenvolvido 

junto ao seu grupo de orientandos. 

b) Proceder, em conjunto com o coordenador de estágio e os demais professores orientadores, 

em harmonia com as diretrizes do projeto de estágio, a escolha dos locais em que o estágio será 

realizado;  
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c) Planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com o estagiário; 

professor supervisor e o Coordenador de Estágio; 

d) Orientar e acompanhar as atividades práticas de ensino na Escola-campo e/ou no Projeto de 

Estágio, a saber: elaboração da proposta pedagógica; elaboração do planejamento de ensino e a 

prática de ensino do estagiário;  

e) Orientar a elaboração do Trabalho Final de Curso; 

f) Participar da defesa pública do Trabalho Final de Curso; 

g) Acompanhar e avaliar o Relatório Final de Estágio. 

 

SEÇÃO III: Do professor supervisor 

Art. 51º – Nas atividades de Estágio vinculadas à disciplina Estágio Supervisionado II, cria-se a 

figura do professor supervisor de Estágio. 

Art. 52º – O professor supervisor de estágio terá as seguintes atribuições: 

a) Planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com o estagiário; 

b) Acompanhar as atividades práticas de ensino na Escola-campo; e 

c) Participar, se assim desejar, da Banca de Defesa do TFC do estagiário por ele 

supervisionado. 

 

SEÇÃO IV: Do Estagiário 

Art. 53º – O estagiário terá as seguintes atribuições: 

a) Participar efetivamente de todas as atividades inerentes ao Estágio Curricular; 

b) Seguir as normas estabelecidas para o estágio; 

c) Solicitar orientações e acompanhamento do professor orientador ou do professor supervisor 

sempre que isso se fizer necessário;  

d) Elaborar o Relatório Final de Estágio (Estágio Supervisionado I) e o Trabalho Final de 

Curso (Estágio Supervisionado II), e apresentá-lo dentro do período estipulado pela Coordenação 

de Estágio; e  

e) Solicitar à coordenação de estágio a mudança de local de estágio, mediante justificativa, 

quando as normas estabelecidas e o planejamento do estágio não estiverem sendo executados 

adequadamente. 
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ANEXO III: DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE CURSO2 

 

O Trabalho Final de Curso (TFC) caracteriza-se pela unicidade e delimitação do tema e 

pela profundidade do tratamento, e não por sua eventual extensão e generalidade. 

 

A) FORMATAÇÃO DO TFC 

O TFC deverá seguir as seguintes regras gerais de apresentação: 

I - Formato:  

Recomenda-se que os trabalhos sejam apresentados em papel branco, A4 (21 cm x 29,7 

cm), com impressão na frente e no verso da folha, na cor preta, exceção feita às ilustrações. Quanto 

à digitação, a recomendação é que o documento seja elaborado nas fontes Times New Roman ou 

Arial, no tamanho de letra número 12 para o texto, exceção feita às citações com mais de três 

linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas, as quais poderão ser escritas 

em um tamanho menor. 

II - Margem e espacejamento:  

Margem: Esquerda e superior = 3,0 cm; Direita e inferior = 2,0 cm. 

Espacejamento: O texto deve ser impresso com espaço 1,5 entre linhas. 

Resumos, notas, citações com mais de três linhas, referências, legendas das ilustrações e 

tabelas, ficha catalográfica, natureza e objetivo do trabalho contendo nome da instituição e área de 

concentração, devem ser apresentados com espaço simples entre linhas; 

Os títulos das seções devem ser separados do texto que os precede por dois espaços 

duplos e do texto que os sucede por um espaço duplo; 

O recuo do texto nos parágrafos comuns, de acordo com a NBR 14724, deve ser de 2 

cm da margem e nas citações com mais de três linhas o recuo deve ser de 4 cm. 

III - Indicativos de seção e numeração progressiva:  

As indicações para ordenação das seções devem seguir a NBR 60243. Nos documentos, 

as seções são apresentadas em primárias, secundárias, terciárias etc., respectivamente. Na 

numeração das seções deve-se considerar as seguintes orientações: 

a) Empregar algarismos arábicos na numeração; 

b) Limitar-se até a quinária subseção; 

c) As seções primárias iniciam-se com o algarismo 1; 

d) As seções secundárias e as subseqüentes devem ser numeradas, repetindo-se o 

algarismo da seção primária, acompanhado de nova numeração, separado por ponto;  
                                                 

2 Diretrizes elaboradas a partir da adaptação do texto: BERNARDES, M. E. M. ; JOVANOVIC, M. L.. A Produção de Relatórios 
de Pesquisa. 1. ed. Jundiaí - SP: Fontoura, 2005. v. 1. 192 p. 
3 ABNT. NBR 6024: Numeração progressiva das seções de um documento – Procedimento. Rio de Janeiro, 1989. 
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e) As seções primárias são consideradas as principais divisões do trabalho, devendo 

iniciar em folha distinta, ao passo que as seções subseqüentes devem ser apresentadas logo abaixo, 

seguindo o espaçamento necessário; 

f) Tabelas, figuras ou ilustrações entre outros devem ser intercaladas no texto, logo após 

serem citadas pela primeira vez, sendo numeradas em algarismos arábicos, seqüencialmente; 

g) Os títulos das seções são destacados gradativamente, usando-se racionalmente os 

recursos de negrito, itálico ou grifo, letra maiúscula ou versal etc.; 

h) Os títulos sem indicativo numérico, como listas de ilustrações, sumário, resumo, 

referências e outros, devem ser centralizados. 

IV – Paginação:  

A paginação do trabalho inicia-se a partir da primeira folha do texto, ou seja, a partir da 

introdução do trabalho. As folhas anteriores ao texto, as que compõem os elementos pré-textuais 

são somente contadas e não numeradas. Uma vez iniciada a numeração das páginas, todas as demais 

devem ser paginadas, incluindo referências, apêndices e anexos. 

A numeração é feita em algarismos arábicos. No anverso da folha – na sua parte frontal 

– a numeração é posicionada no canto superior direito, a 2 cm da borda superior. No verso da folha 

– na sua parte posterior – a numeração é posicionada no canto superior esquerdo, a 2 cm da borda 

superior. Caso o trabalho tenha mais de um volume, a seqüência numérica deve ser mantida, do 

primeiro ao último volume. 

V – Citações:  

As citações devem seguir a NBR 105204 que especifica os critérios para uso de 

informações retiradas de outros autores. 

VI - Siglas, equações e fórmulas, ilustrações e tabelas: 

a) Para fazer uso das siglas deve-se considerar que na primeira vez em que a informação 

aparecer no texto ela necessita ser feita de forma completa, acompanhada da sigla entre parênteses. 

A partir da identificação do termo completo, pode-se fazer uso da sigla sem retomar a informação 

completa.  

b) As equações e fórmulas devem aparecer destacadas do texto; quando destacadas do 

parágrafo, devem ser centralizadas e, se necessário, numeradas. Quando fragmentadas devido ao 

tamanho ser maior ao espaço designado à impressão, deve-se interromper antes dos sinais de 

igualdade ou sinais que demonstram cálculos específicos. 

c) São consideradas ilustrações os desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, relatos entre outros. A indicação da ilustração 

                                                 

4 ABNT. NBR 10520: Informação e documentação – Apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002. 
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deve antecedê-la acompanhada da palavra que a designa, seguida do número em algarismo arábico 

que ocupa na seqüência de apresentação, acompanhada do título ou legenda de forma clara e breve. 

A ilustração deve ser inserida no texto o mais próximo possível do trecho a que se refere, 

facilitando a compreensão do leitor. 

d) As tabelas devem seguir a apresentação das informações estatísticas, de acordo com o 

IBGE.  

 

B) ESTRUTURA DO TFC 

O TFC deverá ter a seguinte estrutura: 

I - Elementos Pré-Textuais: 

1.1) Capa: Considera-se a capa como sendo um elemento obrigatório que tem como 

função proteger o documento externamente, contendo informações indispensáveis à sua 

identificação. As informações devem seguir a seguinte ordem:  

a) Nome da instituição: letra maiúscula, centralizada; 

b) Nome do autor: letra maiúscula e minúscula, centralizados; 

c) Título: todas as letras em maiúscula e negritadas, centralizado; 

d) Subtítulo (se houver): letras maiúsculas e minúsculas, sem negrito, diferenciando-se 

do título, precedido de dois pontos; 

e) Número de volume (se houver mais de um): letras maiúscula e minúscula, 

centralizado; 

f) Local da instituição onde será apresentado: letras maiúscula e minúscula, 

centralizado; 

g) Ano de depósito: centralizado. 

Caso não haja alguns desses itens, como exemplo o subtítulo e o número de volume, 

deve-se passar para item subseqüente. 

1.2) Lombada: É considerado um elemento opcional que deve seguir a NBR 122255. 

Este elemento deve ser considerado quando o relatório de pesquisa for apresentado na forma de 

encadernação. Devem constar o nome do autor e o título do trabalho, nesta ordem,   impressos 

longitudinalmente e de forma legível, iniciando do alto para o pé da lombada. Também devem 

constar os elementos numéricos no pé da lombada, como exemplo o ano de entrega e volume, caso 

haja. 

                                                 

 
5 ABNT. NBR 12225: Títulos de lombada – Procedimento. Rio de Janeiro, 1992. 
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1.3) Folha de rosto: Considera-se a folha de rosto como sendo um elemento obrigatório 

e deve ser apresentada levando-se em conta o seu anverso, parte da frente da folha, e o seu verso, 

parte posterior da folha. 

No verso da folha de rosto deve conter a ficha catalográfica, elaborada de acordo com o 

Código de Catalogação Anglo-Americano vigente.  

No anverso da folha de rosto, devem constar:  

a) Nome do autor: letra maiúscula e minúscula, centralizado; 

b) Título do trabalho: todas as letras maiúsculas e negritadas, centralizado; 

c) Subtítulo (se houver): letra maiúscula e minúscula, sem negrito, diferenciando-se do 

título, precedido de dois pontos; 

d) Número de volumes (se houver mais de um): letras maiúscula e minúscula, 

centralizado; 

e) Natureza e objetivo do trabalho, nome da instituição a ser entregue, área de 

concentração e nome da instituição: texto explicativo que deve ser digitado em caixa de texto, 

justificado, com espaço entre linhas simples, com letra de número 12 e com recuo de folha à 

esquerda; 

f) Nome do orientador e do co-orientador (caso haja): letra maiúscula e minúscula, 

inserido na caixa de texto, logo abaixo do texto explicativo; 

g) Local da instituição a ser apresentado: letra maiúscula e minúscula, centralizado; 

h) Ano de depósito: centralizado. 

1.4) Dedicatória(s): É um elemento opcional onde o autor presta homenagem ou dedica 

o trabalho elaborado. 

1.5) Agradecimento(s): É um elemento opcional onde o autor registra seus 

agradecimentos às pessoas que colaboraram de maneira relevante para a execução do trabalho. 

1.6) Epígrafe: É um elemento opcional onde o autor inclui em sua obra pensamentos ou 

citações que se relacionem ao assunto tratado, devendo ser seguida da indicação de autoria. 

1.7) Resumo: É um elemento obrigatório, constituído de uma seqüência de frases 

concisas e objetivas, em forma de texto escrito na língua portuguesa. Sugere-se ressaltar os 

objetivos, métodos empregados, resultados e conclusões. O resumo deve ser redigido em parágrafo 

único e conter entre 200 e 500 palavras, seguido de pelo menos três palavras representativas do 

conteúdo do trabalho (palavras-chave ou descritores). Deve ser elaborado de acordo com a norma 

NBR 60286. 

                                                 

6 ABNT. NBR 6028: Resumos – Procedimentos. Rio de Janeiro, 1990. 
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1.8) Sumário: É um elemento obrigatório que contém as seções primárias e 

subseqüentes acompanhadas dos números das páginas do texto. Deve ser elaborado de acordo com 

a norma NBR 60277. 

 

II) Elementos Textuais:  

2.1) Introdução: A introdução é a parte inicial do texto, devendo conter a apresentação 

geral do trabalho nos seguintes aspectos: definição do assunto do trabalho; delimitação do 

fenômeno tratado; situação do fenômeno no tempo e no espaço; demonstração da importância do 

fenômeno; justificativa da escolha do fenômeno; definição da terminologia empregada no texto; 

indicação da metodologia usada na elaboração do trabalho e as considerações que o autor identificar 

como relevantes. 

2.2) Desenvolvimento: É considerada a parte principal do trabalho onde são 

apresentadas as seções e subseções necessárias para compor a pesquisa no campo teórico e 

empírico. Fazem parte do desenvolvimento o histórico do problema, a metodologia de pesquisa, o 

processo e a análise dos resultados da pesquisa, relacionando a parte teórica e a parte prática, 

quando houver. Os capítulos ou seções devem ser compostos de acordo com a necessidade do autor 

em comunicar o processo de pesquisa, no entanto a organização do trabalho deve contemplar os 

seguintes itens:  

− Problematização: contextualização, delimitação do problema de pesquisa e 

apresentação dos objetivos; 

− Fundamentação teórica: aspectos pedagógicos, psicológicos, de competências e de 

conteúdos; 

− Proposta de ensino: descrição da proposta de ensino a ser desenvolvida; 

− Relato e análise da experiência pedagógica desenvolvida durante o Estágio 

Curricular. 

2.3) Considerações finais: Trata-se da parte final do texto onde o autor apresenta as 

suas considerações em relação aos objetivos e hipóteses da pesquisa. 

 

III) Elementos Pós-Textuais: 

3.1) Referências: É um elemento obrigatório composto pelo conjunto padronizado de 

elementos descritivos retirados de um documento, utilizando-se a indicação individual de cada um 

deles. Diz respeito aos livros, revistas, documentos diversos citados no trabalho. Deve seguir a 

padronização indicada pela NBR 60238 em vigor. 

                                                 

7 ABNT. NBR 6027: Sumário – Procedimento. Rio de Janeiro, 2003. 
8 ABNT. NBR 6023: Informações e documentação – Referência – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
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3.2) Glossário: Elemento opcional que consiste em listagem, em ordem alfabética, de 

palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou sentido obscuro, utilizadas no texto, 

acompanhadas das respectivas definições. 

3.3) Apêndices: Elemento opcional que reúne o conjunto de elementos elaborados pelo 

autor que visam complementar sua argumentação no desenvolvimento do trabalho. São indicados 

por letras maiúsculas consecutivas e pelos respectivos títulos.  

3.4) Anexos: Elemento opcional que reúne o conjunto de documentos não elaborados 

pelo autor e que servem de fundamentação, comprovação e ilustração para o desenvolvimento do 

trabalho. São apresentados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. 
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ANEXO IV: FORMULÁRIOS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

FICHA CADASTRAL DO ALUNO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 
 

01. DADOS PESSOAIS DO ALUNO 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______________________________________________________________ 

Filiação: _______________________________________________________________________ e 

________________________________________________________________________________ 

Naturalidade: ___________________________ Nacionalidade: ____________________________ 

Identidade: _________________________________ CPF: ________________________________ 

Endereço Residencial: Rua/Av.: __________________________________ nº: ________________ 

Setor/Bairro: ________________________________________ Cidade: ______________________ 

Estado: _______________________ CEP: ____________________ Fone: ____________________ 

Email: __________________________________________________________________________ 

 
02. DADOS DO ALUNO NA UFG 

Curso: __________________________________________________________________________ 

Matrícula nº: _________________________________ Ano de Ingresso: _____________________ 

 
03. DADOS DO PROJETO EM QUE PARTICIPA 

Nome do projeto: ________________________________________________________________ 

Local de realização: ______________________________________________________________  

Endereço: _______________________________________________________________ 

Bairro: ____________________________________ Cep: ________________________________ 

Cidade: ___________________________________ Telefone: _____________________________ 

 
04. DADOS SOBRE O ESTÁGIO: 

Supervisor: ______________________________________________________________ 

Professor Orientador: ______________________________________________________________ 

 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do aluno 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

Catalão, ________ de_______________________ de _____________. 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, discente do 

curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão, com 

matrícula nº ________________ portador do RG nº _______________________, declaro estar 

ciente das condições gerais para a realização do Estágio Supervisionado I, contidas no Regulamento 

Geral do Estágio Curricular Obrigatório e Não-obrigatório do Departamento de Matemática do 

CaC/UFG, bem como: 

• Estar ciente do Calendário do Estágio Curricular do projeto do qual participo, e seguir os 

prazos relativos à entrega de documentos estipulados pelo professor responsável pelo 

desenvolvimento do mesmo; 

• Elaborar o relatório final de estágio e entregá-lo à Coordenação de Estágio do Departamento 

de Matemática do CaC/UFG, em uma via, dentro do prazo estipulado pela referida 

Coordenação. 

 

 

 

_______________________________                              _____________________________ 
                   Prof. ............................                                                                                  Estagiário 
                 Coordenador de Estágio 

           Departamento de Matemática - CaC/UFG       
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

CARTA AO RESPONSÁVEL 

 

Ilmo(a) Sr.(a) Responsável, 

 

Os alunos do Curso de Licenciatura Plena em Matemática do Campus Catalão da 

Universidade Federal de Goiás possuem em sua matriz curricular a disciplina obrigatória Estágio 

Supervisionado I. A atividade principal da disciplina é a realização de um estágio por meio do 

desenvolvimento de projetos educacionais em instituições que mantenham, direta ou indiretamente, 

vínculo com questões educacionais.  

Deste modo, venho, por meio deste documento, solicitar a sua contribuição para que os 

alunos que venham optar pela realização do estágio no estabelecimento sob a sua responsabilidade 

sejam atendidos. 

Vale ressaltar que os estagiários negociarão com o supervisor – por você designado – a 

melhor maneira de cumprir os planejamentos anteriormente estabelecidos pela instituição e, 

também, as diretrizes pedagógicas e éticas apontadas pela disciplina Estágio Supervisionado I. 

Além disso, vale destacar que todas as ações dos estagiários contarão com o acompanhamento de 

um professor orientador do Departamento de Matemática do Campus Catalão da Universidade 

Federal de Goiás, buscando garantir a qualidade das atividades que ministrarão. 

  

Certo de contar com a sua parceria e estreitar as nossas relações profissionais, reitero os 

votos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 
 

________________________________________________ 
Prof........................................  

Coordenador de Estágio do Departamento de Matemática – CaC/UFG 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO AO RESPONSÁVEL 

 

Senhor(a) Responsável, 

 

O Departamento de Matemática do Campus Catalão da Universidade Federal de Goiás 

apresenta a Vossa Senhoria o(a) discente do Curso de Licenciatura em Matemática 

_______________________________________________________________________________, 

matrícula nº:________________, natural de ____________________________________________, 

residente à: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

na cidade de _________________________________________, CEP _______________________ 

portador do RG nº___________________________________,C.P.F.:________________________, 

telefone(s) ____________________________________, e-mail ____________________________ 

que tem interesse em cumprir suas atividades de estágio no período de _______/_______/______ a 

_____/______/_______de _______ junto à instituição ___________________________________, 

comprometendo-se a cumprir as normas referentes ao estágio durante o período de efetivação do 

mesmo. 

É importante ressaltar que o discente, ao solicitar a V. Sa. a realização do estágio, além desta 

carta de apresentação deverá estar portando o Termo de Aceite; 

 

Sem mais, colocando-me à disposição de V. Sa. para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários, apresento meus mais atentos cumprimentos. 

 

________________________________________________ 
Prof................................. 

Coordenador de Estágio do Departamento de Matemática – CaC/UFG 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

TERMO DE ACEITE DO ESTAGIÁRIO(A) 
 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

Autorizamos o(a) aluno(a) ______________________________________________, 

matrícula nº:____________________, matriculado(a) no Curso de Licenciatura em 

Matemática, a realizar suas atividades de estágio supervisionado em nossa Instituição.  

 

AUTORIDADE RESPONSÁVEL COM CARIMBO 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

 

ASSINATURA: _____________________________________________________________ 

 

Carimbo da instituição 

 

 

 

 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO: ___________________________________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________ 

BAIRRO: ____________________________________ CEP: _________________________ 

CIDADE: _______________________________ TELEFONE: ________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________________ 

 
Obs: O Termo de Aceite deverá ser entregue no início do estágio, ao coordenador de estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

RELATÓRIO FINAL – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Ano: _____________ 
 

Nome do Estagiário: _______________________________________________________________ 
Coordenador do Projeto de Estágio: ___________________________________________________ 
Local em que foi realizado o estágio: __________________________________________________ 
Endereço do local de estágio: ________________________________________________________ 
Período do Estágio: _________/_________ /__________ a _________ /___________ /__________ 
 
1. RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
(aqui devem ser discriminadas as atividades programadas e desenvolvidas com seus respectivos 
resultados). 
 
 
 
 
 
 
 
2. ANÁLISE DAS AÇÕES DO ESTÁGIO 
(neste espaço as experiências vividas no estágio devem ser interpretadas e analisadas reflexiva e 
criticamente) 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
(é resultante da análise crítica, pessoal, do trabalho executado e de sua validade e 
oportunidade para a formação profissional) 
 
 
4. ASSINATURAS 
 
---------------------------------------                                    ----------------------------------------------- 
                     Estagiário                                                                                        Professor Orientador 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

FICHA DE FREQUÊNCIA - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 
 

PROJETO: __________________________________________________________ 
COORDENADOR DO PROJETO: _________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO: _________________________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL (representante da instituição): ________________________________________________ 

ESTAGIÁRIO(A): ______________________________________________________________________ 

PERÍODO: ______/______/__________ a ______/______/__________ 

CARGA HORÁRIA EXIGIDA: ________ horas/aula 

 

FREQUÊNCIA 
Dia Horário Assinatura do estagiário 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Coordenador do projeto 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável (representante da instituição) 
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ANEXO V: FORMULÁRIOS PARA O ESTAGIO SUPERVISIONADO II 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

FICHA CADASTRAL DO ALUNO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 
 

01. DADOS PESSOAIS DO ALUNO 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______________________________________________________________ 

Filiação: _______________________________________________________________________ e 

________________________________________________________________________________ 

Naturalidade: ___________________________ Nacionalidade: ____________________________ 

Identidade: _________________________________ CPF: ________________________________ 

Endereço Residencial: Rua/Av.: __________________________________ nº: ________________ 

Setor/Bairro: ________________________________________ Cidade: ______________________ 

Estado: _______________________ CEP: ____________________ Fone: ____________________ 

Email: __________________________________________________________________________ 

 
02. DADOS DO ALUNO NA UFG 

Curso: __________________________________________________________________________ 

Matrícula nº: _________________________________ 

Ano de Ingresso: ______________________________ 

 
03. DADOS DA ESCOLA-CAMPO 

Nome da escola: _________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________ 

Bairro: ____________________________________ Cep: ________________________________ 

Cidade: ___________________________________ Telefone: _____________________________ 

 
04. DADOS SOBRE O ESTÁGIO: 

Professor Supervisor: ______________________________________________________________ 

Professor Orientador: ______________________________________________________________ 

 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do aluno 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

TERMO DE COMPROMISSO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

Catalão, ________ de_______________________ de _____________. 

 

Eu, ____________________________________________________________, discente do 

curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão, com 

matrícula nº ________________ portador do RG nº _______________________, declaro estar 

ciente das condições gerais para a realização do Estágio Supervisionado II, contidas no 

Regulamento Geral do Estágio Curricular Obrigatório e Não-obrigatório do Departamento de 

Matemática do CaC/UFG, bem como: 

• Estar ciente do Calendário do Estágio Curricular e seguir os prazos relativos à entrega de 

documentos; 

• Elaborar o Trabalho Final de Curso (TFC) e entregar a sua versão final, com as correções do 

TFC sugeridas pela Banca Examinadora – se for o caso –, à Coordenação de Estágio do 

Departamento de Matemática do CaC/UFG em duas vias impressas – com encadernação em 

capa dura – e uma via em formato digital (doc ou pdf) dentro do prazo estipulado pela 

referida coordenação; 

• Estar ciente de que a defesa do TFC será marcada pela Coordenação de Estágio supracitada, 

de acordo com o calendário do estágio curricular; 

  

 

 

_______________________________                              _____________________________ 
                   Prof. ............................                                                                                  Estagiário 
                 Coordenador de Estágio 

           Departamento de Matemática - CaC/UFG                                                       
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 
 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 
 

CARTA AO DIRETOR 
  

Ilmo(a) Sr.(a) Diretor(a), 

 

Os alunos do Curso de Licenciatura Plena em Matemática do Campus Catalão da 

Universidade Federal de Goiás possuem em sua matriz curricular a disciplina obrigatória Estágio 

Supervisionado II. A atividade principal da disciplina é a realização de um estágio docente em 

escolas da Educação Básica.  

Deste modo, venho, por meio deste documento, solicitar a sua contribuição para que os 

alunos que venham optar pela realização do estágio no estabelecimento escolar sob a sua direção 

sejam atendidos∗. Vale ressaltar que os estagiários negociarão com o(a) professor(a) da disciplina – 

professor supervisor – a melhor maneira de cumprir os planejamentos anteriormente estabelecidos 

pela escola e, também, as diretrizes pedagógicas e éticas apontadas pela disciplina Estágio 

Supervisionado II. Além disso, vale destacar que todas as ações dos estagiários serão continuamente 

orientadas buscando garantir a qualidade do ensino que ministrarão. 

  

Certo de contar com a sua parceria e estreitar as nossas relações profissionais, reitero os 

votos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 
 

________________________________________________ 
Prof................................. 

Coordenador de Estágio do Departamento de Matemática – CaC/UFG 

 

                                                 

∗ A Universidade Federal de Goiás possui um convênio firmado para a realização de estágio docente em qualquer escola 
da rede pública do Estado de Goiás, bem como em qualquer escola da rede municipal de ensino da cidade de Catalão-
GO.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO AO DIRETOR 

 

Senhor(a) Diretor, 

 

O Departamento de Matemática do Campus Catalão da Universidade Federal de Goiás 

apresenta a Vossa Senhoria o(a) discente do Curso de Licenciatura em Matemática 

_______________________________________________________________________________, 

matrícula nº:________________, natural de ____________________________________________, 

residente à: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

na cidade de _________________________________________, CEP _______________________ 

portador do RG nº___________________________________,C.P.F.:________________________, 

telefone(s) ____________________________________, e-mail ____________________________ 

que tem interesse em cumprir suas atividades de estágio no período de _______/_______/______ a 

_____/______/_______de _______ junto à escola _______________________________________, 

comprometendo-se a cumprir as normas referentes ao estágio durante o período de efetivação do 

mesmo. 

É importante ressaltar que o discente, ao solicitar a V. Sa. a realização do estágio, além desta 

carta de apresentação deverá estar portando o Termo de Aceite e a Carta de Apresentação ao 

Professor Supervisor; 

 

Sem mais, colocando-me à disposição de V. Sa. para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários, apresento meus mais atentos cumprimentos. 

 

________________________________________________ 
Prof................................. 

Coordenador de Estágio do Departamento de Matemática – CaC/UFG 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO AO PROFESSOR SUPERVISOR 

 

Senhor(a) Professor(a) Supervisor(a), 

 

O Departamento de Matemática do Campus Catalão da Universidade Federal de Goiás 

apresenta a Vossa Senhoria o(a) discente do Curso de Licenciatura em Matemática 

_______________________________________________________________________________, 

matrícula nº:________________, natural de ____________________________________________, 

residente à: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

na cidade de _________________________________________, CEP _______________________ 

portador do RG nº___________________________________,C.P.F.:________________________, 

telefone(s) ____________________________________, e-mail ____________________________ 

que tem interesse em cumprir suas atividades de estágio no período de _______/_______/______ a 

_____/______/_______de _______ junto à escola _______________________________________, 

sob a sua supervisão, comprometendo-se a cumprir as normas referentes ao estágio durante o 

período de efetivação do mesmo. 

 

Sem mais, colocando-me à disposição de V. Sa. para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários, apresento meus mais atentos cumprimentos. 

 

________________________________________________ 
Prof................................. 

Coordenador de Estágio do Departamento de Matemática – CaC/UFG 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

TERMO DE ACEITE DO ESTAGIÁRIO(A) 
 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

Autorizamos o(a) aluno(a) ______________________________________________, 

matrícula nº:____________________, matriculado(a) no Curso de Licenciatura em 

Matemática, a realizar suas atividades de estágio supervisionado em nossa Instituição Escolar.  

 

AUTORIDADE ESCOLAR COM CARIMBO 

(Diretor(a), Vice-Diretor(a), Coordenador(a) Pedagógico(a)) 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

 

ASSINATURA: _____________________________________________________________ 

 

Carimbo da escola 

 

 

 

 

 

NOME DA ESCOLA: ________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________ 

BAIRRO: ____________________________________ CEP: _________________________ 

CIDADE: _______________________________ TELEFONE: ________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________________ 

 
Obs: O Termo de Aceite deverá ser entregue no início do estágio, ao coordenador de estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG 

 



 42
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

FICHA DE FREQUÊNCIA - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

ATIVIDADE:         □Observação              □Interação              □Regência 

ESTAGIÁRIO(A): ______________________________________________________________________ 

PROFESSOR SUPERVISOR: _____________________________________________________________ 

PERÍODO: ______/______/__________ a ______/______/__________ 

CARGA HORÁRIA EXIGIDA: ________ horas/aula 

ESCOLA: ______________________________________________________________________________ 

Grau de Ensino: □Fundamental           □Médio 
 Série(s)/Turma(s): ________________________________  

 

FREQUÊNCIA 
Dia Horário Assinatura do estagiário 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Professor Supervisor 
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ANEXO VI: FORMULÁRIOS PARA O ESTAGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 
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FICHA CADASTRAL DO ALUNO - ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 
 

01. DADOS PESSOAIS DO ALUNO 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______________________________________________________________ 

Filiação: _______________________________________________________________________ e 

________________________________________________________________________________ 

Naturalidade: ___________________________ Nacionalidade: ____________________________ 

Identidade: _________________________________ CPF: ________________________________ 

Endereço Residencial: Rua/Av.: __________________________________ nº: ________________ 

Setor/Bairro: ________________________________________ Cidade: ______________________ 

Estado: _______________________ CEP: ____________________ Fone: ____________________ 

Email: __________________________________________________________________________ 

 
02. DADOS DO ALUNO NA UFG 

Curso: __________________________________________________________________________ 

Matrícula nº: _________________________________ Ano de Ingresso: _____________________ 

 
03. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

Nome da instituição: ______________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: ______________________________________________________________  

Endereço: ______________________________________________________________________ 

Bairro: ____________________________________ Cep: ________________________________ 

Cidade/Estado: _____________________________ Telefone: _____________________________ 

 
04. DADOS SOBRE O ESTÁGIO: 

Período de Realização: _____________________________________________________________ 

Responsável pelo Estágio: __________________________________________________________ 

 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do aluno 
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TERMO DE COMPROMISSO 

ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

 

Catalão, ________ de_______________________ de _____________. 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, discente do 

curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão, com 

matrícula nº ________________ portador do RG nº _______________________, declaro estar 

ciente das condições gerais para a realização do Estágio Supervisionado I, contidas no Regulamento 

Geral do Estágio Curricular Obrigatório e Não-obrigatório do Departamento de Matemática do 

CaC/UFG, bem como: 

• Estar ciente do Calendário do Estágio Curricular Não-Obrigatório do qual participo, e seguir 

os prazos relativos à entrega de documentos estipulados pela Coordenação de Estágio do 

Departamento de Matemática do CaC/UFG; 

• Elaborar o relatório final de estágio e entregá-lo à Coordenação de Estágio do Departamento 

de Matemática do CaC/UFG, em uma via, dentro do prazo estipulado pela referida 

Coordenação. 

 

 

 

_______________________________                              _____________________________ 
                   Prof. ............................                                                                                  Estagiário 
                 Coordenador de Estágio 

           Departamento de Matemática - CaC/UFG                                                       
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ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

 

CARTA AO RESPONSÁVEL 

 

 

Ilmo(a) Sr.(a) Responsável, 

 

Os alunos do Curso de Licenciatura Plena em Matemática do Campus Catalão da 

Universidade Federal de Goiás têm, por meio da sua matriz curricular, a possibilidade de realizar 

estágios não-obrigatórios. Vale ressaltar que a atividade principal do estágio curricular não-

obrigatório deve ser formativa, e não produtiva, possibilitando, assim, o desenvolvimento 

profissional do estagiário. 

Deste modo, venho, por meio deste documento, solicitar a sua contribuição para que os 

alunos que tenham interesse em realizar esta modalidade de estágio no estabelecimento sob a sua 

responsabilidade sejam, se possível, atendidos. 

Certo de contar com a sua parceria e estreitar as nossas relações profissionais, reitero os 

votos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 
 

________________________________________________ 
Prof........................................  

Coordenador de Estágio do Departamento de Matemática – CaC/UFG 
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ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO AO RESPONSÁVEL 

 

Senhor(a) Responsável, 

 

O Departamento de Matemática do Campus Catalão da Universidade Federal de Goiás 

apresenta a Vossa Senhoria o(a) discente do Curso de Licenciatura em Matemática 

_______________________________________________________________________________, 

matrícula nº:________________, natural de ____________________________________________, 

residente à: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

na cidade de _________________________________________, CEP _______________________ 

portador do RG nº___________________________________,C.P.F.:________________________, 

telefone(s) ____________________________________, e-mail ____________________________ 

que tem interesse em cumprir atividades de estágio curricular não-obrigatório junto à instituição 

___________________________________________ no período de ______/______/_______ a 

_____/______/______, comprometendo-se a cumprir as normas referentes ao estágio durante o 

período de efetivação do mesmo. 

É importante ressaltar que o discente, ao solicitar a V. Sa. a realização do estágio, além desta 

carta de apresentação deverá estar portando o Termo de Aceite e o modelo de Plano de Estágio a ser 

preenchido por V. Sa.. 

 

Sem mais, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários, apresento meus mais atentos cumprimentos. 

 

________________________________________________ 
Prof................................. 

Coordenador de Estágio do Departamento de Matemática – CaC/UFG 
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ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

TERMO DE ACEITE DO ESTAGIÁRIO(A) 
 

Catalão, ________ de ________________________ de ___________________ 

 

Autorizamos o(a) aluno(a) ______________________________________________, 

matrícula nº:____________________, matriculado(a) no Curso de Licenciatura em 

Matemática, a realizar suas atividades de estágio curricular não-obrigatório em nossa 

Instituição.  

 

AUTORIDADE RESPONSÁVEL COM CARIMBO 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

 

ASSINATURA: _____________________________________________________________ 

 

Carimbo da instituição 

 

 

 

 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO: ___________________________________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________ 

BAIRRO: ____________________________________ CEP: _________________________ 

CIDADE: _______________________________ TELEFONE: ________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________________ 

 
Obs: O Termo de Aceite deverá ser entregue no início do estágio, ao coordenador de estágio do Departamento de Matemática do CaC/UFG 
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ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

PLANO DE ESTÁGIO (a ser preenchido pelo responsável da instituição concedente) 

 
Nome do Estagiário: ______________________________________________________________ 
Instituição concedente do estágio: ____________________________________________________ 
Responsável pelo estágio: __________________________________________________________ 
Endereço da instituição: ____________________________________________________________ 
Duração do Estágio: ______/_________ /________ a _________ /___________ /_________ 
 
1. OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
2. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
4. ASSINATURAS 
 
---------------------------------------                                  ------------------------------------------------------- 
                       Discente                                                                   Responsável pelo estágio (representante da instituição) 
 

 



 50
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

  
 

RELATÓRIO FINAL – ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 
 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO: ______________________________________ 

ENDEREÇO DO LOCAL DE ESTÁGIO: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEL (representante da instituição): _______________________________________________ 

ESTAGIÁRIO(A): ______________________________________________________________________ 

PERÍODO DE ESTÁGIO: ______/______/__________ a ______/______/__________ 

 
1. RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
(aqui devem ser discriminadas as atividades programadas e desenvolvidas com seus respectivos 
resultados). 
 
 
 
 
 
 
2. ANÁLISE DAS AÇÕES DO ESTÁGIO 
(neste espaço as experiências vividas no estágio devem ser interpretadas e analisadas reflexiva e 
criticamente) 
 
 
 
 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
(é resultante da análise crítica, pessoal, do trabalho executado e de sua validade e 
oportunidade para a formação profissional) 
 
 
4. ASSINATURAS 
 
---------------------------------------                                    ----------------------------------------------- 
                     Estagiário                                                                         Responsável (representante da instituição) 
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FICHA DE FREQUÊNCIA - ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 
 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO: ______________________________________ 
RESPONSÁVEL (representante da instituição): _______________________________________________ 

ESTAGIÁRIO(A): ______________________________________________________________________ 

PERÍODO: ______/______/__________ a ______/______/__________ 

 

FREQUÊNCIA 
Dia Horário Assinatura do estagiário 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável (representante da instituição) 

 
 


