
ORIENTAÇÕES PARA VALIDAÇÃO DE DISCIPLINAS 

DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
1
  

 

A Resolução CNE/CP 2 de 19 de fevereiro de 2002, que institui a duração da carga 

horária dos cursos de licenciatura de formação de professores da Educação Básica em 

nível superior, prevê em seu Art. 1º, inciso I, o cumprimento de “400 horas de estágio 

curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso”. Ressalva o 

parágrafo único do referido artigo que “Os alunos que exerçam atividade docente 

regular na educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 

até o máximo de 200 (duzentas) horas”. 

 

Na UFSC, os estágios dos cursos de licenciatura são regulamentados pela Resolução 

Normativa 14/CUn/2011. O Art. 7º desta Resolução prevê que “as competências 

profissionais adquiridas no trabalho formal vinculadas à área de formação do aluno 

poderão ser equiparadas ao estágio, quando previsto no projeto pedagógico do curso. 

Parágrafo Único – Para fins do disposto no caput deste artigo, o colegiado do curso 

deverá definir critérios de avaliação das competências desenvolvidas”. 

 

Com base nas legislações acima referidas e no que preconiza, em específico, o Projeto 

Pedagógico do Curso de Letras, na modalidade EaD, quanto à carga horária total de 

estágio curricular obrigatório, o acadêmico desse curso que exerça atividade docente 

regular na Educação Básica poderá solicitar dispensa de até 200 (duzentas) horas de 

Estágio Supervisionado (carga horária correspondente a uma das disciplinas de estágio) 

desde que tenha, no mínimo três anos de prática, efetivada nos últimos cinco anos da 

data do requerimento. 

 

Ressalte-se que a solicitação de dispensa deve corresponder ao nível de ensino para o 

qual a disciplina de estágio está direcionada: séries finais do ensino fundamental 

(Estágio de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura I) e ensino médio (Estágio de 

Ensino de Língua Portuguesa e Literatura II), como detalhado a seguir: 

 

1) Dispensa de carga horária da disciplina MEN7001 Estágio de Ensino de 

Língua Portuguesa e Literatura I, se exercer atividade docente por, no 

mínimo, três anos, na disciplina de Língua Portuguesa em turmas de séries 

finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental. 

2) Dispensa de carga horária da disciplina MEN7002 Estágio de Ensino de 

Língua Portuguesa e Literatura II, se exercer atividade docente por, no 

mínimo, três anos, na disciplina de Língua Portuguesa em turmas do 

Ensino Médio. 

 

Para a solicitação de dispensa, o aluno deverá encaminhar requerimento à Coordenação 

do Curso de Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa 

acompanhada da seguinte documentação comprobatória: 

 

1) Declaração original (ou cópia autenticada) de tempo de serviço emitida pelo 

órgão responsável na qual conste a(s) instituição(ões) de atuação; o período 

                                                             
1
 Este documento é formulado com base no adendo ao Projeto Pedagógico do Curso de Letras – Língua 

Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa e normativas do Departamento de Metodologia de Ensino 

para efetivação de estágio supervisionado ou de sua dispensa. 



(início e término) de atuação; o nível de ensino, as séries e a disciplina em que 

atuou; a carga horária semanal, o tempo total de exercício na docência na 

disciplina de língua portuguesa no Ensino Fundamental ou Médio, conforme o 

caso, expresso em anos, meses e dias.  

 

A Coordenação do Curso de Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua 

Portuguesa nomeará comissão, formada por três professores, para avaliar a 

documentação e emitir parecer. 

 

Avaliada a documentação comprobatória de tempo de serviço equivalente à disciplina a 

ser validada e, reconhecido o direito, o acadêmico será informado e deverá apresentar, 

no tempo estabelecido pela comissão, Memorial Descritivo de Prática Docente
2
 sobre a 

experiência de docência, estabelecendo relações entre teoria e prática docente. 

 

O Memorial Descritivo de Prática Docente também será avaliado pela comissão 

designada pela Coordenação do Curso de Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de 

Língua Portuguesa e deverá estar em acordo com as normativas do Departamento de 

Metodologia de Ensino para efetivação de estágio supervisionado ou de sua dispensa.   
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 A coordenação do Curso de Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa 

disponibilizará no ambiente do curso orientações para elaboração do Memorial Descritivo de Prática 

Docente.  


