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R E S O L U Ç Ã O      Nº 199/03   

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO          

                                                       Estabelece as normas gerais do Estágio Curricular 
Supervisionado de Ensino e institui a sua duração e carga horária.  

                                              

O Reitor da Universidade Federal do Piauí e Presidente do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições, tendo em vista a decisão do mesmo 
Conselho, em reunião de 18.11.03 e, considerando:   

          - o Processo Nº 23111.8951/03-82; 
          - a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/1996; 
          - as Resoluções CNE/CP 01/2002 2 CNE/CP 02/2002, que instituem as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação da Educação Básica em Nível Superior dos 
Cursos de Licenciatura- Graduação Plena, a duração e carga horária desses cursos, 
respectivamente,   

RESOLVE:   

Art. 1º - A presente Resolução regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado de 
Ensino como dimensão do componente curricular dos cursos de Licenciatura Plena da 
UFPI e estabelece normas gerais sob a forma de diretrizes a serem observadas nas 
propostas pedagógicas destes Cursos. 

Art. 2º - O Estágio Curricular Supervisionado de Ensino dos Cursos Regulares de 
Licenciatura Plena compreende as disciplinas de Estágio Supervisionado de Ensino I, 
Estágio Supervisionado de Ensino II, Estágio Supervisionado de Ensino IV, específicas 
de cada Habilitação Profissional com uma carga horária total de 405 (quatrocentas e 
cinco) horas-aula, observando-se o seguinte: 

I  O Estágio Curricular Supervisionado de Ensino dos cursos Regulares desta IFE 
será ofertado nos últimos quatro semestres letivos de cada curso. 

II  As disciplinas Estágio Supervisionado de Ensino I, Estágio Supervisionado de 
Ensino II, Estágio Supervisionado de Ensino III, Estágio Supervisionado de Ensino IV 
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terão carga horária de 75 (setenta e cinco), 90 (noventa), 120 (cento e vinte) e 120 
(cento e vinte) horas-aula, respectivamente. 

III  Os alunos que exerçam atividades docentes regulares e comprovadas na 
Educação Básica, poderão ter redução de carga horária em até 200 (duzentas) horas-
aulas no Estágio Curricular Supervisionado de Ensino, na forma da Legislação Federal 
em vigor e de acordo com os critérios definidos nesta Resolução. 

Art. 3º - Os critérios exigidos para redução da carga horária do Estágio Curricular 
Supervisionado de Ensino são os seguintes: 

I  Comprovação legal (cópia autenticada) do vínculo empregatício: carteira de 
trabalho para professores de instituições privadas; contrato de prestação de serviço para 
professores substitutos; contrato de estágio para bolsistas; contracheque e termo de 
posse para professores efetivos da rede pública de ensino; 

II  Comprovação legal (cópia autenticada) da existência da instituição escolar em 
que exerçam atividade docente regular, conforme estabelece a norma respectiva do 
Conselho Estadual de Educação; 

III  Elaboração e apresentação de um relatório de acordo com as normas vigentes da 
ABNT da sua prática docente, que será avaliado por dois professores, sendo um titular 
da disciplina e outro da área de didática. 

Parágrafo Único  Cada ano de experiência docente corresponde a 60 horas/aulas, 
equivalente a 4 (quatro) créditos. 

Art. 4º - A solicitação de redução de carga horária do Estágio Curricular 
Supervisionado de Ensino deverá ser encaminhada ao Departamento em que estiver 
vinculado o Estágio Curricular Supervisionado de Ensino, para emissão e aprovação de 
parecer, por meio de requerimento no Serviço de Protocolo da Universidade Federal do 
Piauí, no período anterior ao da dispensar requerida, acompanhado da documentação 
comprobatória para que seja formado o respectivo processo. 

Parágrafo Único  Após a aprovação do parecer pela assembléia Departamental do 
departamento a que estiver vinculado o Estágio Curricular Supervisionado de Ensino, o 
graduando será encaminhado ao professor responsável pelo referido estágio para definir 
o plano de trabalho e de estudos a ser cumprido. 

Art. 5º - A disciplina Estágio Supervisionado de Ensino I terá como pré-requisito à 
disciplina Didática, além de outras disciplinas especificadas como tal no currículo de 
cada Curso. 

Art. 6º - A disciplina Estágio Supervisionado de Ensino I será pré-requisito da 
disciplina Estágio Supervisionado II nos diversos Cursos de Licenciatura Plena desta 
IFE. 

Art. 7º - A disciplina Estágio Supervisionado de Ensino II será pré-requisito da 
disciplina Estágio Supervisionado de Ensino III nos diversos Curso de Licenciatura 
Plena desta IFE. 

Art. 8º - a disciplina Estágio Supervisionado de Ensino III será pré-requisito da 
disciplina Estágio Supervisionado de Ensino IV nos diversos Cursos de Licenciatura 
Plena desta IFE. 

Art. 9º - Os Estágios Supervisionados de Ensino dos Cursos de Licenciatura Plena da 
UFPI serão realizadas, preferencialmente, em instituições conveniadas com esta IFE. 

Art. 10 - Os Estágios Supervisionados de Ensino dos Cursos de Licenciatura Plena da 
UFPI, ficarão sob a responsabilidade da Coordenadoria de Estágio Curricular da pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, em conformidade com o Art. 14 da Resolução nº 
047/91-CEPEX. 

Art. 11 - A Coordenação, operacionalização, supervisão e avaliação do Estágio 
Curricular Supervisionado de Ensino serão de responsabilidade do DMTE do CCE no 



campus de Teresina e, nos campi de Parnaíba e Picos, no setor responsável por esse 
componente curricular. 

Art. 12 - O DMTE e os demais campi no setor responsável por este componente 
curricular, deverão elaborar as diretrizes gerais e normas de operacionalização do 
estágio Curricular de Ensino. 

Art. 13 - Os Cursos de Licenciatura Plena da UFPI deverão compatibilizar os seus 
currículos com as normas da presente Resolução durante o segundo período letivo do 
ano de 2003 e implementá-las no primeiro período letivo de 204. 

Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos pelo CEPEX, ouvidos o DMTE e o 
colegiado do respectivo Curso de Licenciatura Plena da UFPI. 

Art. 15 - Esta Resolução entra em vigor na data se sua publicação, ficando revogadas 
as disposições em contrário.    

Teresina, 20 de novembro de 2003.     

Prof. Pedro Leopoldino Ferreira Filho 
-Reitor- 


