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Para início de conversa

• Nova Resolução de estágio  FE

http://www.fe.unb.br/images/Graduacao/Presencial/docs/Resoluo_01-
2022_Estgios_CCG_FE-UnB.pdf

• Novo Regulamento Geral de Estágios de Graduação da UnB
• http://deg.unb.br/images/legislacao/cepe_14_2021_regulamento_g

eral_estagios.pdf

http://www.fe.unb.br/images/Graduacao/Presencial/docs/Resoluo_01-2022_Estgios_CCG_FE-UnB.pdf
http://deg.unb.br/images/legislacao/cepe_14_2021_regulamento_geral_estagios.pdf


1 Estudante no fluxo regular realizando 
somente estágio obrigatório 

2 Estudante no fluxo regular realizando de modo 
concomitante  estágio obrigatório e estágio 

remunerado  

4 Estudante que 
integralizou horas em 

programas de formação 
( PIBID/Residência 

Pedagógica) 

3 Estudante que realizou estágio 
remunerado antes de cursar a etapa 

correspondente e pedido de 
aproveitamento 

( currículo novo e antigo)
CARÁTER EXCEPCIONAL NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA

5 Aproveitamento de horas de 
estágio remunerado  em atividades 

complementares  com 
comprovação de horas específicas 
não utilizadas para outras formas 

de aproveitamento

5 SITUAÇÕES DE FORMALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA CURRICULAR 
DE ESTÁGIO: 



Procedimentos

• Matrícula SIGAA;

• Contato com o professor-
orientador;

• Preenchimento do TCE 

• Ida a campo

• Entrega de Relatório Final

1 Estudante no 
fluxo regular 
realizando 

somente estágio 
obrigatório 



Procedimentos

• Matrícula SIGAA.

• Contato com o professor-orientador.

• Apresentação e envio para o professor-
orientador o TCE assinado pela UnB do
estágio remunerado que realiza no mesmo
período de vigência do semestre matriculado.

• Participação efetiva nas horas de orientação
de estágio da turma em que se matriculou.

• Apresentação de relatório final referente ao
período do semestre em curso.

• Professor-orientador lança a menção
referente ao período cursado pelo estudante
no componente curricular de estágio.

2 Estudante no 
fluxo regular 

realizando de modo 
concomitante  

estágio obrigatório 
e estágio 

remunerado  



Critérios

• Não tenham utilizado os créditos/horas de
estágio não obrigatório como Atividade
Complementar.

Apresentação de comprovantes de estágios
não-obrigatórios que não tenham sido
utilizados em outros processos de
aproveitamentos.

• Estejam realizando ou tenham concluído o
estágio não obrigatório iniciado a partir do
semestre de seu ingresso no curso de
Pedagogia e antes do período da solicitação
do aproveitamento.

3 Estudante que realizou 
estágio remunerado antes 

de cursar a etapa 
correspondente e pedido 

de aproveitamento
(currículo novo e antigo)
CARÁTER EXCEPCIONAL 

NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA



Critérios

• comprovem, no mínimo 120 horas de estágio, para cada
fase do Projeto 4 (Fases I e II), por meio de documento
que ateste a realização e conclusão do estágio;

para os estudantes do Currículo novo, o mínimo de horas
deve corresponder às horas da etapa de estágio curricular
vigente no fluxo do semestre do referido currículo: Estágio
Supervisionado I: Educação Infantil - 120 horas; Estágio
Supervisionado II: Ensino Fundamental - 120 horas;

• OBS: As outras áreas de atuação gestão escolar e espaços
educativos não escolares, não poderão ser validadas para
aproveitamento pois não estão no fluxo de oferta do
semestre 2021/2.

• Apresentem Relatório Reflexivo das atividades
desenvolvidas.

• IMPORTANTE! Se o Termo de Compromisso do estágio
realizado não tiver com a assinatura da CESG não será
deferido o aproveitamento.

3 Estudante que realizou 
estágio remunerado antes 

de cursar a etapa 
correspondente e pedido 

de aproveitamento
(currículo novo e antigo)
CARÁTER EXCEPCIONAL 

NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA



Procedimentos

• Regido pelo Ofício nº 170/2021/DEG / DAPLI de 

16 de julho de 2021;

O aproveitamento da carga horária cumprida pelo
estudante no PIBID ou na RP deve ser solicitado à
Diretoria Técnica de Graduação (DTG) pelo
professor responsável pelo programa na unidade,
por meio do envio de Processo SEI contendo a lista
nominal dos acadêmicos que participaram do
programa.

4 Estudante que 
integralizou horas em 

programas de 
formação

( PIBID/Residência 
Pedagógica-RP) 



Procedimentos

• Regido pela RESOLUÇÃO DA CÂMARA
SETORIAL DE GRADUAÇÃO N. 01/2021

http://www.fe.unb.br/images/Graduacao/Presencial/docs/
Resoluo_da_CSG-FE_n_01-
2021_Atividades_Complementares.pdf

Estabelece normas para concessão de
créditos/horas por meio de Atividades
Complementares aos estudantes dos Cursos de
Pedagogia da Faculdade de Educação da
Universidade de Brasília.

Estágio não obrigatório:

• Mínimo: 60H/4CR

• Máximo: 90H/6CR

5 Aproveitamento 
de horas de estágio 

remunerado  em 
atividades 

complementares  
com comprovação 

de horas específicas 
não utilizadas para 
outras formas de 
aproveitamento

http://www.fe.unb.br/images/Graduacao/Presencial/docs/Resoluo_da_CSG-FE_n_01-2021_Atividades_Complementares.pdf


Procedimentos

• Para solicitar autorização de estágio não obrigatório os
estudantes devem enviar os seguintes documentos para
o e-mail da Secretaria de Graduação

graduacaopedagogia@unb.br

• O Plano de Atividades assinado pelo orientador e pelo 
supervisor de estágio na instituição Concedente. 

quem assina o Plano de Atividades no campo referente 
ao supervisor deve ser a mesma pessoa descrita no 
contrato social da empresa. 

• Termo de Compromisso de Estágio – (TCE), assinado pelo 
estudante, pela empresa/ instituição concedente, pela 
integradora e pelo supervisor. 

• IMPORTANTE! Se o Termo de Compromisso do estágio 
realizado não tiver com a assinatura da CESG não será 
deferido o aproveitamento. 

Estágio não 
obrigatório

mailto:graduacaopedagogia@unb.br

