
 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS 
 

FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS 

 
 

RESOLUÇÃO CSA No 009/2016 
 
 
 

O Diretor Acadêmico e o Diretor Administrativo das 

Faculdades Integradas dos Campos Gerais, no uso das 

atribuições estabelecidas para sua Direção Geral no 

Regimento Interno da Instituição, e a Portaria no 058/2013-

CGP, que teve seu ad referendum homologado pela 

plenária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e 

sua aprovação pela plenária do Conselho Superior de 

Administração, realizadas em 18 de maio de 2016,  

 
 
 
RESOLVEM 

 
 
 
Art. 1o  Divulgar a aprovação do REGULAMENTO DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO 

E APRENDIZAGEM DIDÁTICA PARA PORTADORES DE DIPLOMA DE 

NÍVEL SUPERIOR, conforme estabelecido no anexo desta Resolução. 

 

Art. 2o  A presente Resolução entra em vigor na data da sua edição, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Registre-se, divulgue-se e arquive-se. 

Ponta Grossa, 18 de maio de 2016. 

 
 
 

Antonio Carlos Schafranski 
DIRETOR ACADÊMICO 

José Sebastião Fagundes Cunha Filho 
DIRETOR ADMINISTRATIVO 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DIDÁTICA 

PARA PORTADORES DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR  

 

1 – DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DIDÁTICA 

 

O Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática das Faculdades Integradas dos Campos 

Gerais tem como objetivos: 

1.1 - favorecer graduados interessados em ingressar na profissão docente; 

1.2 - promover o desenvolvimento de habilidades relacionadas à didática do ensino superior; e 

1.3 - oportunizar aos alunos de Pós-Graduação Stricto Sensu a oportunidade de estágio em 

docência, quando exigidos pelo programa no qual estão vinculados. 

 

2 – DA NATUREZA DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E 

APRENDIZAGEM DIDÁTICA  

 

2.1 - As atividades de Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática serão desenvolvidas 

durante o semestre letivo regular, com carga horária equivalente à da disciplina em que 

se realiza o estágio, sob a supervisão permanente do professor responsável pela 

disciplina.  

2.2 - A função de estagiário deste programa não se configura em atividade remunerada e 

não gera vínculo empregatício com a instituição.  

2.3 - Cada disciplina poderá conceder somente 01 (uma) vaga de Estágio de Atualização e 

Aprendizagem Didática. 

 

3 – DAS ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO 

 

I  – São atividades compreendidas no Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática:  

3.1 - Regência de Classe, sendo obrigatório ao estagiário ministrar 10% (dez por cento) do 

total de aulas previstas na disciplina; 

a) a presença do professor responsável pela disciplina é indispensável durante a 

atividade de regência; 
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b) o Plano de Aula, juntamente com o material didático que será utilizado durante a 

regência, deverá ser previamente analisado pelo professor responsável pela 

disciplina e encaminhado para avaliação pela assessoria pedagógica da instituição; 

3.2 - os apontamentos sobre as aulas (resumos), que deverão integrar os relatórios parciais 

e finais do estagiário; 

3.3 - a participação em seminários promovidos na disciplina; 

3.4 - a participação em aulas teóricas e práticas de pelo menos 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária total da disciplina;  

3.5 - a participação em atividades extraclasse que envolva a disciplina em que se realiza o 

Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática. 

II  –  Podem ser acrescidas às atividades do estagiário, se orientados pelo professor 

supervisor:  

3.6 - auxílio na correção de provas e outras atividades avaliativas; 

3.7 - orientação de trabalhos e de atividades práticas. 

 

4 – DAS FUNÇÕES DO PROFESSOR SUPERVISOR  

 

Cabe ao professor supervisor da disciplina que integrar o programa de Estágio de 

Atualização e Aprendizagem Didática: 

4.1 - elaborar o Plano de Atividades do Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática 

contendo: definição, objetivos a serem alcançados, cronograma de acompanhamento, 

metodologias a serem utilizadas e avaliação do desempenho do estagiário; 

4.2 - indicar os temas que serão abordados durante a atividade de regência e as datas que 

as mesmas ocorrerão;  

4.3 - orientar o estagiário em todas as fases do trabalho, inclusive nos relatórios; 

4.4 - elaborar relatório sobre as atividades e desempenho do estagiário ao final de cada 

bimestre, avaliando o cumprimento do Plano de Atividades de Estágio de Atualização e 

Aprendizagem Didática; 
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5 – DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DIDÁTICA 

 

O professor supervisor do Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática deverá 

encaminhar ao Colegiado de Curso, até a conclusão do semestre letivo, o relatório referente 

às atividades desenvolvidas, conforme modelo próprio, devidamente assinado. 

 

6 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.1 - Ao final de cada semestre letivo, o Colegiado do Curso indicará quais as disciplinas 

que ofertarão vaga de Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática, encaminhando 

à Secretaria Acadêmica para publicação em edital a abertura das inscrições para as 

vagas ofertadas. 

6.2 - O requerimento de inscrição do interessado deverá dar entrada no Setor de Protocolo 

de uma das Unidades das Faculdades Integradas dos Campos Gerais até o décimo dia 

útil que anteceder o início do período letivo, após ter recolhido as devidas taxas. 

a) O requerimento deverá ser instruído com Histórico Escolar Acadêmico e curriculum 

lattes. 

b) A solicitação deverá ser acompanhada do Termo de Compromisso devidamente 

preenchido conforme modelo apresentado como anexo I ao presente regulamento. 

b) É permitida apenas uma inscrição por candidato em cada semestre letivo. 

6.3 - A Secretaria Acadêmica enviará aos Coordenadores de Curso o(s) requerimento(s) 

do(s) interessado(s), até o sétimo dia útil que anteceder o início do período letivo. 

6.4 - No caso de inscrição de mais de um candidato para o Estágio de Atualização e 

Aprendizagem Didática, em uma mesma disciplina, deverá ser feita seleção, tomando 

como critérios a análise feita pelo colegiado do Histórico Escolar Acadêmico dos 

candidatos, com ênfase à disciplina em que se pleiteia a vaga ou equivalente. 

 

7 – DA RENOVAÇÃO OU DESLIGAMENTO 

 

7.1 - É possível renovar a vaga de Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática por mais 

um semestre, sem a necessidade de o candidato passar novamente pelo processo de 

seleção.  
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7.2 - O pedido de renovação deverá ser efetuado mediante carta do estagiário ao 

Coordenador de Curso justificando sua solicitação, assinada conjuntamente com o 

professor supervisor e acompanhada do Relatório Final da participação anterior.  

7.3 - O estagiário poderá se desligar voluntariamente do Programa de Estágio de 

Atualização e Aprendizagem Didática, em qualquer momento do semestre, mediante 

assinatura do Termo de Desligamento, tendo que comunicar sua desistência ao 

professor supervisor com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.  

7.4 - As atividades do Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática poderão ser 

suspensas a qualquer tempo, por iniciativa do professor supervisor, com autorização do 

Colegiado de Curso, por baixa assiduidade, não cumprimento das tarefas previstas, 

relacionamento inadequado ou outro motivo relevante, devendo o professor comunicar 

o fato por escrito imediatamente à Coordenação do Curso, o qual encaminhará para 

análise do Colegiado de Curso.  

 

8 – DA CERTIFICAÇÃO 

 

A conclusão do estágio, com suficiência de aproveitamento dará ao estagiário o direito de 

receber um certificado de participação no Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática 

que deverá ser conferido pela Coordenação do Curso no qual realizou o estágio e assinado 

pela Direção Acadêmica da Instituição. 

 

9 – NOTA COMPLEMENTAR 

 

Constam como anexos ao presente regulamento os seguintes modelos para os relatórios 

necessários para o Programa de Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática: 

 

ANEXO I  – TERMO DE COMPROMISSO DO ESTAGIÁRIO DE ATUALIZAÇÃO E 
APRENDIZAGEM DIDÁTICA 

ANEXO II  – PLANO DE ATIVIDADES  
ANEXO III – RELATÓRIO DO ESTAGIÁRIO 
ANEXO IV – RELATÓRIO DO PROFESSOR SUPERVISOR 
ANEXO V  – PLANO DE REGÊNCIA 
 
 
 



ANEXO I 
 
 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS 

FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS 

 
 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ESTAGIÁRIO DE ATUALIZAÇÃO 

E APRENDIZAGEM DIDÁTICA 

 
SEMESTRE LETIVO: ____________  
 

Eu, ______________________________________________________________________  

RG: _____________________, assumo o compromisso de exercer, no período de 

_____/_____/_____ a _____/_____/_____, o Estágio Voluntário de Atualização e 

Aprendizagem Didática, observando as seguintes normas:  

a) cumprir ___________ horas semanais de acompanhamento da disciplina;  

b) desenvolver o Plano de Atividades do Estágio, elaborado pelo Professor Supervisor;  

c) elaborar e aplicar o plano de aula, de atividade e regência, autorizado pelo Professor 

Supervisor e Assessoria Pedagógica. 

d) apresentar relatório semestral ao Colegiado de Curso, com avaliação do Professor 

Supervisor;  

e) cumprir as disposições normativas inerentes ao Programa de Estágios de Atualização e 

Aprendizagem Didática.  

 

Ciente de que o Estágio de Atualização e Aprendizagem Didática não constitui nenhum tipo 

de vínculo empregatício, para firmar a validade do que aqui se estabelece, assino o 

presente TERMO DE COMPROMISSO, em 1 (uma) via, fazendo jus ao certificado de 

participação no Programa de Atualização e Aprendizagem Didática somente enquanto nele 

permanecer e convier ao Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais – CESCAGE.  

 

      Ponta Grossa, _____/_____/_____              

 

 

________________________________                                                                                 
Assinatura do Estagiário  



ANEXO III 
 
 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS 

FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS 

 
 

ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DIDÁTICA 

 

RELATÓRIO DO ESTAGIÁRIO 
 

DISCIPLINA:  _____________________________________________________________  

PROFESSOR SUPERVISOR:  _______________________________________________  

ESTAGIÁRIO: ____________________________________________________________  

ABORDAGEM MÍNIMA: 

1 - Atividades previstas e realizadas  

2 - Atividades previstas e não realizadas  

3 - Outras atividades extra-plano  

4 - Aprendizagem adquirida  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponta Grossa, _____/_____/_____                  

 

_______________________________________ 

Assinatura do Estagiário 
 



ANEXO IV 
 
 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS 

FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS 

 
 

ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DIDÁTICA 

RELATÓRIO DO PROFESSOR SUPERVISOR 

 

DISCIPLINA: ____________________________________________________________  

PROFESSOR SUPERVISOR: ___ ___________________________________________ 

ESTAGIÁRIO:__ _________________________________________________________  

 
1 - Quais foram as atividades desenvolvidas pelo estagiário neste semestre?  
2 - Durante este semestre, como foi o desempenho do estagiário quanto:  
2.1 - Conhecimento dos conteúdos da disciplina?  
Excelente (     ) Muito Bom (     ) Bom (     ) Regular (     )     Ruim (     ) 
2.2 - Realização das atividades programadas?  
Excelente (     ) Muito Bom (     ) Bom (     ) Regular (     )      Ruim (     ) 
2.3 - Desempenho nas atividades de regência? 
Excelente (     ) Muito Bom (     ) Bom (     ) Regular (     )     Ruim (     ) 
2.3 - Assiduidade e pontualidade?  
Excelente (     ) Muito Bom (     ) Bom (     ) Regular (     )     Ruim (     ) 
2.4 - Relacionamento com os acadêmicos?  
Excelente (     ) Muito Bom (     ) Bom (     ) Regular (     )      Ruim (     ) 
2.5 - Participação, regularidade e capacidade na resolução de problemas?  
Excelente (     ) Muito Bom (     ) Bom (     ) Regular (     )     Ruim (     ) 
3 - Como o estagiário é orientado para o desenvolvimento das atividades?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Ponta Grossa , ____/___/___                   

__________________________________________ 

                                              Assinatura do Professor Supervisor



ANEXO II 
 

CESCAGE – FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS 
PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DIDÁTICA 

PLANO DE ATIVIDADES  

CURSO:  SEMESTRE LETIVO:  

DISCIPLINA:  

PERÍODO:  TURMA:  

PROFESSOR SUPERVISOR:  

ESTAGIÁRIO:  

 

DATA ATIVIDADE 
HORÁRIO/ 

DURAÇÃO 
DESCRIÇÃO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ANEXO V 
 

CESCAGE – FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS 
PROGRAMA ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DIDÁTICA 

PLANO DE REGÊNCIA 
 

CURSO:  SEMESTRE LETIVO:  

DISCIPLINA:  

PERÍODO:  TURMA:  

PROFESSOR SUPERVISOR:  

ESTAGIÁRIO:  

 

DATA 
TEÓRICA E/OU 

PRÁTICA 
HORÁRIO CONTEÚDO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Ponta Grossa , ____/___/___                   

_______________________________ 

Assinatura do Professor Supervisor 

 
_________________________________ 

Assinatura do Estagiário 
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