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LICENCIATURA RELATÓRIO 

FÓRUM DE DA UFPI – FORLIC 2015 

 

 

O presente relatório objetiva apresentar aos membros do fórum e aos professores 

dos cursos de licenciatura as atividades desenvolvidas pelo FORLIC/UFPI, no primeiro 

ano de sua atuação, janeiro a dezembro de 2015. Relata ainda, como o Fórum é 

constituído na UFPI, apresentando o percurso de sua reestruturação, conceituação e 

objetivos. As atividades empreendidas pautaram-se na finalidade do fórum, que visa 

definir e desenvolver uma política para os cursos de formação de professores oferecidos 

pela UFPI. Pretendem também, contribuir para que o FORLIC se consolide como 

importante espaço de debates de questões cientificas, didático-pedagógicas e políticas 

da área das licenciaturas. 

A Pró-Reitora de Ensino de Graduação (PREG), no dia 29 de maio de 2014, 

através da portaria de nº 045/2014- PREG-UFPI, institui uma comissão para reativação 

do Fórum de Licenciatura da UFPI, em consonância com a Resolução nº 072/1995, que 

dispõe sobre a criação e funcionamento deste Fórum.  A Comissão foi composta pelos 

seguintes membros: Profª Drª Maria do Socorro Leal Lopes, Profª Drª Mirtes Gonçalves 

Honório, Profª Drª Rosa Lina Gomes do Nascimento Pereira da Silva, Profª Drª Norma 

Patrícya Lopes Soares e Profº Drº Célio Aécio Medeiros Borges. Esta Comissão após 

análise e discussão da Resolução, que criou o Fórum Permanente das Licenciaturas, 

elaborou uma minuta de resolução e de regimento e encaminhou à Pró- Reitoria de 

Ensino de Graduação, para análise junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

sendo aprovada em 18 de agosto de 2014. 

O Fórum de Licenciaturas da UFPI (FORLIC) é uma instância consultiva e 

propositiva à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, no âmbito do planejamento, da 

gestão e da realização de ações do projeto pedagógico de cada curso de licenciatura, na 

forma recomendada nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Conselho Nacional de 



Educação.  Foi criado pela Resolução nº 072/1995, sendo reestruturado pela Resolução 

nº 155/14. 

 Aprovada no dia 18 de agosto de 2014, a referida Resolução dispõe sobre a 

reestruturação e funcionamento do Fórum Permanente de Licenciatura da UFPI – 

FORLIC, apresentando como objetivo a definição e desenvolvimento de uma política 

para os cursos de formação de professores oferecidos pela UFPI.  O FORLIC é 

presidido pelo (a) Pró- Reitor (a) de Ensino de Graduação, sendo constituído pela 

Coordenadoria de Currículo, Coordenadores de Cursos de licenciatura Presencial, 

Coordenador Geral do Centro de Educação Aberta e a Distância- CEAD, Coordenador 

Geral do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, 

um representante docente e discente de cada centro e dos campi fora de sede. 

No dia 24 de novembro de 2014, a comissão responsável pela reativação do 

Fórum de Licenciatura, realizou um Seminário com a temática “Formação de 

Professores: Regulamentando a Prática” (Folder –Anexo1). O Seminário teve como 

objetivo reativar o Fórum Permanente de Licenciatura da Universidade Federal do 

Piauí– FORLIC e definir plano de trabalho para o ano de 2015. No período da manhã, 

na abertura do Seminário, a Vice-Reitora da UFPI, Prof.ª Dr.ª Nadir Nogueira, destacou 

a importância da reativação do Fórum para os Cursos de Licenciatura da UFPI. Após 

esse momento, houve uma Conferência sobre a natureza teórico-prática da formação de 

professores, tendo como conferencista o Prof. Dr. Júlio Emílio Diniz Pereira da 

Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG. Dando continuidade à programação 

do Fórum, no período da tarde houve apresentação de trabalhos em grupos, que 

aconteceram nas salas de vídeo I e II do Centro de Ciências Humanas de Letras 

(CCHL), coordenados pelos profºs: Drª Mirtes Gonçalves Honório, Drº Célio Aécio 

Medeiros Borges e Drª Norma Patrícya Lopes Soares. Em seguida, às 15h45 min, 

acontece a plenária onde foram definidos o cronograma e as temáticas para estudo nos 

seminários de formação e indicação do responsável pela temática a ser apresentada nos 

seminários. Houve também, eleição para vice-presidência e secretaria executiva do 

fórum, sendo eleitos para vice-presidente, a coordenadora do curso de pedagogia, profª 

Eliane de Souza Alencar Marques e para secretaria executiva, profª Bartira Araújo da S. 

Viana, representante dos docentes – PARFOR.  

A primeira reunião do FORLIC, após reestruturação do mesmo, foi realizada no 

dia 12 de janeiro de 2015, no horário de 8h30 às 17h. Na ocasião foram desenvolvidas 



as seguintes atividades: apresentação, análise e discussão do vídeo “Construindo Uma 

Base Curricular Comum”; discussão coletiva sobre “Gestão Curricular”; 

desenvolvimento de oficina sobre “Estudo Intercampus - Matrizes Curriculares 

Equivalente nos Campus”; desenvolvimento de oficina sobre “Estudo Intercursos – 

Ementas de disciplinas Comuns aos Cursos”; definição de datas para as reuniões 

bimestrais (todos os cursos) e mensais (em cada campi). Após discussões foram 

definidas as ementas das disciplinas: Didática, Avaliação da aprendizagem e Libras 

(Anexo2). Foram definidos também, o cronograma e as temáticas para as reuniões do 

ano de 2015, sendo distribuídos da seguinte forma: Janeiro: equivalência de estudos 

entre matrizes curriculares; março: estágio obrigatório; maio: trabalho de conclusão de 

curso; julho: relações étnico-racial, meio ambiente, direitos humanos, extensão de 

acordo com o PNE2001/2020; setembro: atividades complementares; novembro: 

políticas de formação de professores à luz do PNE, ética como forma de viver e pensar a 

formação docente.  

A segunda reunião foi realizada em 17 de março de 2015 e teve como objetivo 

discussão sobre o Estágio Supervisionado Obrigatório e planejamento da reunião 

posterior. Durante a reunião os participantes expuseram indagações a respeito do 

Estágio Obrigatório: o pré-requisito para o Estágio é de extrema importância? Há 

possibilidade de uma escola de aplicação do Estágio? Há necessidade de pré-requisito 

do Estágio III para o Estágio IV, tendo em vista que são em níveis diferentes? Em face 

dos questionamentos citados e dos desdobramentos das discussões, a presidente do 

FORLIC propôs às coordenações a realização de um diagnóstico sobre como o Estágio 

acontece nos cursos em que coordenam. Foi sugerida ainda, a criação de uma comissão 

para elaboração de Regimento do Estágio das Licenciaturas. A comissão ficou composta 

pelos seguintes membros: profª Eliana de Sousa Alencar Marques – coordenadora do 

curso de Licenciatura em Pedagogia; profª Mirtes Gonçalves Honório – coordenadora 

de Currículo; profª Maria do Socorro Leal Lopes – presidente do Fórum; profª Maria da 

Conceição Prado de Oliveira - representante docente do Centro de Educação Aberta a 

Distância; profª Norma Patrícia Lopes Sá - representante docente do Centro de Ciências 

da Educação e profº Raimundo Lenide de Araújo - coordenador do curso de Geografia. 

Ficou definida a data do dia 18 de março de 2015 para a primeira reunião da comissão. 

 A terceira reunião foi realizada no dia 27 de março de 2015, e, conforme 

encaminhamento da reunião anterior, teve como objetivos a reflexão acerca do Estágio 



Obrigatório, sua institucionalidade e práticas, tendo em vista a construção coletiva e 

regulamentação do mesmo nos cursos de Licenciaturas da UFPI e encaminhamento de 

ações necessárias à institucionalização dos Estágios de Licenciaturas. Foram 

apresentadas as normas que regulamentam todos os estágios, em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e 

dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos, de acordo com a Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. Foi 

informado que na UFPI, o estágio deve seguir além das orientações da referida Lei, as 

orientações expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso de graduação, 

assim como as orientações da Resolução 177/12- CEPEX/UFPI. Foi explicado que nos 

campi fora de sede, os cursos de bacharelado e os de licenciaturas têm uma coordenação 

de estágio em cada curso, já na UFPI- campus Ministro Petrônio Portela,  as 

licenciaturas têm uma coordenação de Estágio no Departamento de Métodos e Técnicas 

de Ensino – DMTE, que no atual momento é coordenado pela profª Norma. Houve 

explicação sobre o conceito de estágio, a documentação necessária para cadastro do 

Estágio Obrigatório, período para realização, além dos procedimentos adotados para a 

operacionalização, convênios assegurados e vigência. Foi realizada ainda, uma análise 

da minuta das normas para o regulamento do Estágio e encaminhamento às 

coordenações dos cursos para análise junto aos professores de estágio de cada curso, 

antes do encaminhamento ao CEPEX para aprovação. (Minuta-  Anexo 3) 

A quarta reunião foi realizada no dia 25 de maio de 2015, sendo tratada na 

ocasião, a elaboração de minuta de diretrizes para o Trabalho de Conclusão de Curso- 

TCC(Anexo-4).  Foram apresentadas, analisadas e discutidas as etapas, 

desenvolvimento, organização e orientação do TCC. Posteriormente foi elaborada uma 

minuta com base nas discussões. Houve reflexão sobre a necessidade de uma reunião 

extraordinária para análise, discussão e aprovação das temáticas: equivalência das 

disciplinas pedagógicas, estágio supervisionado e TCC. Assim, a reunião extraordinária 

ficou marcada para a data 08/06. Devido à aproximidade do término do semestre não foi 

possível realizar a reunião em referência. 

Devido à greve ocorrida na UFPI, a quinta reunião somente pode ser realizada no 

dia 4 de dezembro de 2015, havendo dessa forma alteração do cronograma das reuniões. 

Houve também alteração nas temáticas que deveriam ser trabalhadas. Tal alteração 

ocorreu em decorrência da necessidade de se trabalhar com as Diretrizes Curriculares 



para a formação de professores, aprovada pela Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, 

havendo, portanto, a necessidade de socialização com os coordenadores dos cursos de 

licenciatura da UFPI. A outra temática que substituiu o planejamento anterior foi a Base 

Nacional Curricular Comum – BNCC, disponibilizada pelo MEC no site 

www.basenacionalcomum.mec.gov.br, que divulgou as diretrizes, solicitando uma 

ampla discussão pelas instituições de ensino e encaminhamento de sugestões até o dia 

15/12/2015.  Assim, a referida reunião teve como objetivos a apresentação e discussão 

das Diretrizes Curriculares para Formação de Professores e da Base Nacional Curricular 

Comum – BNCC. Na ocasião foi refletido acerca da necessidade de articulação entre 

teoria e prática, da interdisciplinaridade, da prática como componente curricular e da 

inserção das novas tecnologias. Foram apresentadas as quatro áreas da BNCC: 

Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas. Houve também 

discussão sobre os temas integradores da BNCC: consumo e educação financeira, 

culturas africanas e indígenas, ética, direitos humanos e cidadania, sustentabilidade e 

tecnologias digitais. Foi explicado sobre a navegação no site da BNCC e foi dado o 

encaminhamento: elaboração pelos participantes do FORLIC, junto com os professores 

de cada campi, de carta aberta com propostas à BNCC para encaminhamento via on-

line; socialização dos encaminhamentos, junto aos professores de cada campi foram 

definidas as datas para reunião geral e local, sendo o dia 15 de dezembro de 2015, a 

reunião local com os coordenadores dos cursos de licenciatura do campus de Teresina e 

o dia 15 de fevereiro de 2016, a data marcada para a reunião bimestral. 

O FORLIC no desenvolvimento de suas atividades no ano de 2015 encontrou 

alguns desafios, a exemplo da baixa frequência dos coordenadores às reuniões. Esse fato  

nos remete a reflexão a partir dos seguintes questionamentos: qual a importância do 

FORLIC para os cursos de licenciaturas da UFPI? que fatores interferem na efetiva 

participação dos coordenadores às reuniões do fórum? Entretanto, consideramos que a 

partir do desenvolvimento de suas atividades, o FORLIC obteve resultados promissores, 

uma vez que propiciou a discussão, análise e reflexão sobre questões pertinentes aos 

cursos de licenciatura, a exemplo do Estágio Supervisionado Obrigatório e do Trabalho 

de Conclusão de Curso –TCC. As discussões sobre essas duas temáticas resultaram na 

elaboração de uma minuta para análise, discussão e sugestões junto às coordenações e 

aos professores dos cursos de licenciatura. Nesse contexto, o FORLIC, enquanto 

estratégia de desenvolvimento de política para os cursos de formação de professores, 

oportunizou discussões entre seus membros sobre questões emergenciais, sendo estas de 



acordo com as principais necessidades de reestruturação dos cursos de licenciaturas. 

Além disso, a criação de página para acesso on-line às atividades do FORLIC, tendo o 

seguinte endereço eletrônico: www.ufpi.br/forlic. 

Como desdobramentos das atividades desenvolvidas pelo FORLIC em 2015, 

haverá a necessidade de reorganização de um novo cronograma, retomando as temáticas 

que não foram trabalhadas. Haverá também, a retomada do estudo das Diretrizes 

Curriculares para Formação de professores e a inclusão de novas temáticas para o 

cronograma 2016.  

                                     Teresina, 19/02/2016 

 



ANEXO I  

 





ANEXO II  

DISCIPLINAS CH CRÉDITOS EMENTAS PRÉ-REQUISITOS REFERÊNCIAS 

Didática 

Geral 
60h 2.2.0 

Fundamentos epistemológicos 

da Didática. A Didática e a 

formação do professor. O objeto 

de estudo da didática: objetivos, 

conteúdos, metodologia, relação 

professor/aluno, recursos de 

ensino e avaliação. O 

planejamento didático e a 

organização do trabalho 

docente. 

Psicologia da 

Educação 

Ver disposição 

abaixo 

Avaliação da 

Aprendizagem 
60h 

3.1.0 
 

Paradigmas de avaliação da 

aprendizagem. Concepções de 

avaliação vigentes na escola. 

Práticas avaliativas na Educação 

Básica. Critérios e instrumentos 

de avaliação. 

Didática 

Geral 
Ver disposição 

abaixo 

 

REFERÊNCIAS DIDÁTICA GERAL  

 

BÁSICAS 

 

BEHRENS, Marilda Aparecida. O Paradigma Emergente e a Prática Pedagógica. 

Curitiba: Champagnat, 2010. 

 

CANDAU, Vera Maria. A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 1984. 

 

CORDEIRO, Jaime. Didática. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

CUNHA, Maria Isabel da. A docência como ação complexa: o papel da didática na formação 

de professores. In: MARTINS, Pura Lúcia Oliver; JUNQUEIRA, Sérgio R. A. (Orgs.) 

Conhecimento Local e Conhecimento Universal: pesquisa, didática e ação docente. 

Curitiba: Champagnat, 2004. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo. Cortez, 2008. 

  

GIL, Antônio Carlos. Metodologia do Ensino Superior. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

VEIGA, lima Passos Alencastro. As dimensões do processo didático na ação docente. In: A 

aventura de formar professores. Campinas, SP: Papirus, 2009. 

 

COMPLEMENTARES 

 

HERNANDEZ, Fernando. A Organização do currículo por projetos de trabalho: o 

conhecimento é um caleidoscópio. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

HYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de Didática Geral. 8 ed. São Paulo: Ática, 2006. 



 

MARTINS, Pura Lúcia Oliver. As formas e práticas de interação entre professore e alunos. 

In: VEIGA, lima P. A. Lições de didática. Campinas: SP: Papirus, 2006. 

 

RIOS, Teresinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. 

4 ed., São Paulo: Cortez, 2003. 

 

SCARPATO, Marta (org). Os procedimentos de ensino fazem a aula acontecer. São Paulo: 

Avercamp, 2004. 

 

ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: como ensinar. Porto Alegre: Editora Artmed, 

1998. 

 

 

REFERÊNCIAS AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

 BÁSICAS 

 

DALBEN, Ângela I. L de F. Conselhos de classe e avaliação: perspectivas na gestão 

pedagógica da escola. Campinas, SP: Papirus, 2004. 

 

HAYDT, Regina C. A avaliação do processo ensino-aprendizagem. São Paulo, Ática, 1995. 

 

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem componente do ato pedagógico. 

São Paulo: Cortez, 2011. 

 

HOFFMANN, Jussara. Pontos e contrapontos: do pensar ao agir em avaliação. 10. 

ed. Porto Alegre: Mediacao, 2007. 152p. 

 

VILLAS BOAS, Benigna Ma de F. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. 

Campinas, SP: Papirus, 2004. 

 

VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação: concepção dialética - libertadora do processo de 

avaliação escolar. São Paulo. Libertad. 2005. 

 

COMPLEMENTARES 

 

ANTUNES, Celso. Avaliação da aprendizagem escolar. 3a ed. Petrópolis, RJ. Vozes, 2003. 

DEPRESBITERIS, Lea. Desafio da avaliação da aprendizagem: dos fundamentos a uma 

proposta inovadora. São Paulo: EPU, 2005. 91 p. 

 

DEPRESBITERIS, Lea. Avaliação educacional em três atos. São Paulo: Editora SENAC, 

1999. 

 

ESTEBAN, Maria Teresa. Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2004. 

 

HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: 

Mediação, 2001. 



 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação mito & desafio.Ed: 44a, Porto Alegre: Mediação, 2014. 

 

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar. 21a Ed. São Paulo, Cortez, 

2011. 

 

MELCHIOR, Maria Celina. Sucesso escolar através da avaliação e da recuperacao. 

Porto Alegre: Premier, 2001. 101p. 
 

MORETTO, Vasco Pedro. Prova - um momento privilegiado de estudo - não um acerto de contas. Rio 

de janeiro: DP&A, 2001. 

 

DISCIPLINA: LIBRAS 

 

EMENTA: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS: conceito, características, pressupostos 

teórico - históricos, filosóficos, sociológicos, pedagógicos e técnicos. Aspectos linguísticos: 

fonologia, morfologia e sintaxe. 

 

REFERÊNCIA BÁSICA 

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Enciclopédia da Língua de 

Sinais Brasileira: O Mundo dos Surdos em Libras. São Paulo: Vitae: Fapesp: Capes: Editora 

da Universidade de São Paulo, 2005. 

 

GESSER, Audrei. Libras?: Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de 

sinais e da realidade surda. São Paulo: Párabola Editorial, 2009.  

 

QUADROS, Ronice Muller de.; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: 

estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

BOTELHO, P. Segredos e Silêncios na Educação dos Surdos. Editora Autentica, Minas 

Gerais, 712, 1998. 

 

FERNANDES, Eulália, org; QUADROS, Ronice Muller de...[et al.] Surdez e Bilinguismo – 

Porto Alegre: Mediação, 2005. 

 

LIMA, M.S.C. Surdez, bilinguísmo e inclusão: entre o dito, o pretendido e o feito. 

Campinas/SP: IEL/UNICAMP, 2004. 261 p. (Tese de Doutorado). 

 

MOURA, Maria Cecília de. O surdo: Caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2000. 

 

SACKS, Oliver W. Vendo Vozes: uma jornada pelo mundo dos surdos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. 



ANEXO III 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DOS CURSOS DE  

LICENCIATURA DA UFPI 

  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O Regulamento Geral do Estágio Obrigatório dos Cursos de Licenciatura da UFPI na 

modalidade presencial e a distância é regido em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional/LDBEN nº 9394/96, de 20/12/96, com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Licenciatura voltados à formação de professores da Educação 

Básica (Instrução Normativa/MARE nº 5, de 25/04/97, Parecer nº 01 de 08/05/2001, 

Resoluções CNE/CP nº 01 de 18/2/2002, CNE/CP nº 02 de 19/2/2002, Parecer CNE/CP 27 de 

02/10/2001, Parecer CNE/CP 28 de 02/10/2001 e Parecer nº 15 de 02/02/2005), Resolução 

CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, na Resolução 177/12 CEPEX UFPI de 05/11/2012. 

 

Art. 2º O Regulamento Geral do Estágio Obrigatório dos Cursos de Licenciatura da UFPI na 

modalidade presencial e a distância contém as normas e os procedimentos gerais a serem 

observados na organização e aplicação dos componentes curriculares que constituem o 

Estágio Obrigatório dos currículos dos cursos de Licenciaturas. 

 

Art. 3º Como parte dos requisitos necessários à obtenção dos títulos de Licenciado nos cursos 

de Licenciatura da UFPI, os estudantes necessitam, obrigatoriamente, desenvolver atividades 

dentro de um programa de Estágio Obrigatório a ser cumprido em uma carga horária mínima 

de 400 horas. 

 

Art. 4º O Estágio Obrigatório tem por objetivo proporcionar ao estudante a prática e a 

vivência no exercício da profissão, no intuito de que o mesmo adquira habilidades e 

desenvolva uma postura crítica e ética capaz de orientá-lo para uma atuação profissional 

consonante com a realidade socioeconômica e cultural do Brasil.  

 

 

   

CAPÍTULO II 

DA CARACTERIZAÇÃO, DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º Estágio obrigatório é ato de aprendizagem social, profissional e cultural, desenvolvido 

em situações reais de trabalho, perpassando todas as etapas do processo formativo, com 

experiências vivenciadas em contextos concretos do exercício profissional, sob a orientação e 

supervisão de profissionais com formação e experiência no campo de atuação a que o estágio 

se vincula.   

 

Art. 6º O estágio obrigatório dos cursos de Licenciatura da UFPI observará os seguintes 

princípios: 



I. Articulação entre teoria e prática, tendo em vista a superação das dicotomias e das 

interpretações que ainda dificultam o entendimento da relação entre essas dimensões;  

II. Parceria entre a universidade e as instituições coformadoras, assim como entre os 

profissionais que atuam nesses dois contextos e que são responsáveis pelo 

acompanhamento das atividades de estágio. Essa parceria deve ser buscada por meio de 

estratégias de aproximação e diálogo;  

III. Incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento, a partir da investigação de 

elementos relacionados às experiências de estágio e identificados por meio dessas 

experiências;  

IV. Concretização de experiências de práticas pedagógicas que contemplem o planejamento, 

a ação/reflexão/ação.  

 

Art. 7º O estágio Obrigatório dos cursos de licenciatura da UFPI visa oferecer ao estudante a 

oportunidade de:  

I. Observar situações reais de seu campo de trabalho, de modo a ampliar o conhecimento e 

a formação teórico-prática construídas no processo do curso;  

II. Analisar criticamente as condições observadas com base nos conhecimentos adquiridos, 

identificando problemas, refletindo sobre eles e propondo estratégias de intervenção 

sobre a realidade;  

III. Vivenciar situações de elaboração, execução e avaliação de atividades na área específica 

de seu estágio.  

 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO   

 

 

SEÇÃO I 

DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO – CEO 

 

Art. 8º A coordenação de estágio obrigatório da PREG tem como funções básicas: 

a) viabilizar as condições necessárias ao desenvolvimento do Estágio Obrigatório na UFPI. 

b) propor normas e diretrizes gerais para a operacionalização dos estágios obrigatórios; 

c)  assessorar as coordenações de estágios nos cursos, na elaboração e sistematização das 

programações relativas ao estágio obrigatório, bem como, participar do 

acompanhamento, controle e avaliação da sua execução; 

d)  providenciar as assinaturas de convênios entre a UFPI e as instituições de campos de 

estágio; 

e)  Organizar e manter atualizado na UFPI, juntamente com as coordenações de estágio 

dos cursos, um sistema de documentação e cadastramento dos estágios; 

 

 

SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DOS CURSOS DE 

LICENCIATURA  

 



Art. 9º A Coordenação, operacionalização, supervisão e avaliação do Estágio Obrigatório de 

Ensino serão de responsabilidade da coordenação de estágio do DMTE no CCE câmpus de 

Teresina e, nos câmpus de Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus, no setor responsável por 

esse componente curricular. 

 

Art. 10º São atribuições da coordenação de Estágio Obrigatório dos cursos de Licenciatura: 

I. coordenar a elaboração ou reelaboração de normas ou critérios específicos do Estágio 

do Curso, com base na legislação vigente;  

II. informar a CEO/PREG os Campos de Estágio, tendo em vista a celebração de 

Convênios e Termos de Compromisso;  

III. elaborar a cada semestre, junto com os Docente-Orientadores, as programações de 

Estágio Obrigatório que serão enviadas a CEO/PREG no prazo estabelecido no 

Calendário Acadêmico;  

IV. realizar seminário de integração dos estágios 

 

  

SEÇÃO III 

DO PROFESSOR ORIENTADOR  

 

Art. 11º O orientador do estágio é um professor do quadro da UFPI responsável pelo 

acompanhamento didático-pedagógico do aluno durante a realização dessa atividade, que tem 

como atribuições: 

a) elaborar junto ao Coordenador de Estágio do curso a programação semestral de estágios 

obrigatórios; 

b) orientar os alunos, na elaboração dos seus planos e relatórios de estágio; 

c) acompanhar e orientar a execução das atividades dos estagiários; 

d) avaliar o desempenho dos estagiários atribuindo-lhes conceitos expressos sob a forma 

adotada pela Universidade; 

e) enviar ao Coordenador de Estágio do curso, no final de cada período letivo, o relatório 

correspondente aos Estágios Obrigatórios dos alunos sob a sua responsabilidade. 

 

SEÇÃO IV 

DO PROFESSOR SUPERVISOR  

 

Art. 12º O supervisor de campo é um profissional lotado na unidade de realização do estágio, 

responsável neste local pelo acompanhamento do aluno durante o desenvolvimento dessa 

atividade, compete a ele: 

 

a) acompanhar, orientar e avaliar as atividade desenvolvidas pelo estagiário na sala de 

aula, proporcionando-lhe oportunidades de reflexão sobre o pensar e o agir profissional; 

 

SEÇÃO V 

DO ESTÁGIO NOS CURSOS DA EAD 

 

SUBSEÇÃO I 

DO COORDENADORIA DE ESTÁGIO 

 



Art. 13º Compete ao coordenador de estágio:  

 

a) contato com as coordenações de polo, com as escolas no município, com a 

coordenadoria de estágios dos cursos EAD, com o professor formador;  

b) coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha dos tocais de 

estágio;  

c) solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio;  

d) apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades de estágio; 

e) promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de estágio;  

f) manter registros atualizados sobre o(s) estágio(s) do respectivo curso. 

 

SUBSEÇÃO II 

DO PROFESSOR PESQUISADOR PARA O ESTÁGIO 

 

Art. 14º Compete ao professor pesquisador de estágio:  

 

a) acompanhar a mediação online  e presencial dos tutoras a distância e presenciais, 

promovendo a formação continuada aos mesmos por meio da leitura de bibliografia 

pertinente ao tema e acompanhamento da ação de cada tutor em sua sala no ambiente 

Virtual de aprendizagem; 

b) desenvolver projetos de pesquisa e extensão que investiguem as práticas pedagógicas e 

ferramentas das Tecnologias de Comunicação - TICs - apropriadas para mediação, 

supervisão, avaliação dessa nova modalidade de ensino. 

 

SUBSEÇÃO III 

DO TUTOR A DISTÂNCIA  

 

Art. 15º Profissional responsável pela mediação online e nos encontros presenciais no 

decorrer da oferta do estágio na proporção de 1 para cada 15 alunos (1/15) compete a ele: 

 

a) mediar a aprendizagem teórica e prática;  

b) orientar as práticas investigativas relativas aos diversos campos de estágio; 

c) reunir-se sistematicamente com o professor pesquisador, formador da disciplina, para 

planejamento e revisão das ações;  

d) dialogar com o tutor presencia de estágio e com o tutor regente de cada campo da 

prática pedagógica.   

 

 

SUBSEÇÃO IV 

 DO TUTOR PRESENCIAL  

 

Art. 16º Profissional com formação pedagógica que compreenda a importância do processo 

formativo, fazendo a comunicação com os diversos campos de estágios, atuando no polo, 

tendo a disponibilidade de agendamento de visitas, nos campos de estágio, apresentando e 

esclarecendo a proposta do estágio referente à cada área de formação. Compete a ele:   

 

a) organização e armazenamento dos documentos de estágio tais como: plano de ação, 

termo de compromisso, carta de apresentação dos estagiários e da proposta de estagio, 



ficha de acompanhamento. Estes documentos deverão ser enviados a sede da 

coordenação do curso na IES. 

 

   SEÇÃO VI 

DO ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO 

 

Art. 17º São atribuições do aluno/estagiário: 

a) Cumprir a carga horária de estágio e todas as atividades previstas no componente 

curricular em que estiver regularmente matriculado;  

b) Respeitar as normas regimentais e disciplinares da instituição onde o estágio for 

realizado;  

c) Submeter ao professor orientador e ao profissional supervisor o planejamento de suas 

atividades de estágio;  

d) Apresentar a documentação exigida pela universidade e pelo curso;  

e) Comparecer aos encontros com seu professor orientador; 

f) Apresentar um relatório ao final de cada etapa/componente curricular do estágio de 

acordo com as normas estabelecidas.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DIMENSÕES PEDAGÓGICAS E METODOLÓGICAS  

 

Art. 18º O estágio obrigatório deverá ocorrer nos últimos períodos do curso, com carga 

horária de 315h para os cursos de licenciatura em pedagogia e 405h para as demais 

licenciaturas; em instituições conveniadas de ensino público e ou privada da educação básica 

que atenda os seguintes critérios:  

 

I. Garantia de experiências práticas na área de formação pedagógica.  

II. Disponha de um profissional da área para assumir a supervisão do estágio. 

 

Art. 19º O estágio obrigatório do curso de licenciatura em pedagogia deverá envolver as 

atividades conforme descritas a seguir: 

 

a) Estágio I 
 

b) Estágio II 

 

c) Estágio III 
 

 

Art. 20º O estágio obrigatório das demais licenciaturas deverá envolver as atividades 

conforme descritas a seguir:  

a) Estágio I: Conhecer contextos educativos diversificados. Carga horária de 75 horas de 

estágio, assim distribuída: 

 

I. Orientação ao estágio:  



II. Visitas:  

III. Aplicação de métodos de pesquisa sobre práticas educativas 

IV. Elaboração do Relatório:  

 

b) Estágio II: Realizar Observação e Regência nas séries finais do Ensino Fundamental. 

Carga horária de 120 horas de estágio, assim distribuída: 

 

I. Orientação ao estágio:  

II. Observação:  

III. Planejamento:  

IV. Atividades de docência:  

V. Elaboração do Relatório  

 

c) Estágio III: Realizar Observação e Regência nas três séries do Ensino Médio. Carga 

horária de 120 horas de estágio, assim distribuída: 

 

I. Orientação ao estágio:  

II. Observação:  

III. Planejamento:  

IV. Atividades de docência:  

V. Elaboração do Relatório:  

 

d) Estágio IV: Elaborar e executar Projeto Educativo. Carga horária de 90 horas de 

estágio, assim distribuída: 

 

I. Orientação ao estágio:  

II. Elaboração de pré-projeto: 

III. Apresentação da proposta e elaboração do projeto: 

IV. Implementação do projeto:  

V. Avaliação do projeto:  

VI. Elaboração do Relatório:  

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO  

 

Art. 21º A avaliação do estágio assume caráter formativo durante a sua realização, tendo por 

objetivo a reelaboração continua da ação pedagógica.  

 

Art. 22º Cabe à coordenação de estágio elaborar critérios e instrumentos de acompanhamento 

e avaliação do aluno, visando maior aproveitamento do estágio.   

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

O Fórum Permanente dos Cursos de Licenciatura da Universidade Federal do Piauí - 

FORLIC 

 

Considerando a RESOLUÇÃO Nº 177/12-CEPEX, PDI 2015/2019, Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação  

 

 

APRESENTA SUGESTÃO PARA AS DIRETRIZES GERAIS DOS TRABALHOS DE 

CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 

 

O Fórum das Licenciaturas da Universidade Federal do Piauí, no uso de suas atribuições 

e das Competências definidas pelo seu Regimento e com base nas Normas de funcionamento 

dos cursos de Graduação da UFPI, que prevê, no desenvolvimento dos cursos, a oferta de 

Trabalho de Conclusão de Curso, nas suas várias modalidades, ressalta sua relevância para a 

formação de professores. 

Considerando, que as ofertas atuais desta disciplina/atividade têm sido feita de forma 

diversificada no que se refere à organização, atribuição de funções, formato e cargas horárias; 

faz-se necessária definir Diretrizes institucionais para o desenvolvimento dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso.  

Neste sentido apresentamos, minuta de diretrizes para o Trabalho de Conclusão de Curso para 

conhecimento e manifestação com a finalidade de instituí-la a todos os cursos de Licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINUTA DE DIRETRIZES GERAIS PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O trabalho autoral e individual de conclusão de curso corresponde a uma produção 

acadêmica técnico-científica que expresse as competências e habilidades desenvolvidas pelos 

alunos, com abrangência interdisciplinar, desenvolvido mediante coordenação, orientação e 

avaliação docentes. Integra o processo formativo do aluno e representa um momento de 

sistematização dos conhecimentos e explicitação da aprendizagem, necessário para a 

integralização do curso. 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art.2º.   O TCC possui como objetivos: 

I. Articular os conteúdos curriculares do curso com as experiências cotidianas, dentro e 

fora da Instituição, para ratificar, retificar e/ou ampliar o campo de conhecimento. 

II. Promover o aprimoramento da capacidade investigativa, interpretativa e crítica do 

estudante. 

III. Ampliar a capacidade do estudante quanto aos aspectos teórico-metodológicos 

necessários para o seu desenvolvimento pessoal e profissional 

IV. Consolidar a importância do uso de rigor metodológico e técnico-científico, na 

organização, na sistematização e no aprofundamento do tema abordado, respeitando 

o nível de graduação. 

 

DAS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Art. 3º - As atividades relativas ao TCC serão desenvolvidas da seguinte forma: 

I. Elaboração de projeto de pesquisa e/ou proposta. 

II. Desenvolvimento da proposta. 

III. Elaboração de relatório final em uma das modalidades: monografia, artigo cientifico. 

IV. Análise e parecer de banca examinadora com defesa pública e ou análise e parecer de 

banca avaliadora.  

 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 4º - Cada Curso terá coordenação própria para os TCCs, com competências 
administrativas e pedagógicas referentes ao desenvolvimento do Trabalho. 

Parágrafo único: A Coordenação dos TCCs será exercida por um professor do curso, 

indicado pelas assembleias departamentais ou colegiado de curso, por um período de 2 (dois) 

anos. 

 

 



DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 5º A orientação do TCC é de responsabilidade de docente da UFPI. 

 

Art. 6º É preservado o direito ao estudante e ao professor de solicitarem à Coordenação do 

TCC mudança de orientação, mediante justificativa formalizada, sendo permitida quando 

outro docente assumir formalmente a orientação. A coordenação do TCC deverá comunicar 

formalmente a mudança de orientação. 

 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 7º - Compete ao Coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso: 

I. Tomar decisões e medidas necessárias para o cumprimento das normas desta diretriz; 

II. Apresentar ao Colegiado do Curso, por meio de relatório, a relação de trabalhos 

concluídos e aprovados.  

III. Manter contato com o orientador do Trabalho de Conclusão de Curso, visando o 

aprimoramento e solução de problemas relativos ao seu desenvolvimento; 

IV. Divulgar amplamente, junto aos alunos, a listagem de professores que orientarão o 

TCC, indicando as respectivas linhas de pesquisas.  

V. Auxiliar os estudantes na escolha de professores orientadores, tendo em vista suas 

respectivas áreas de atuação. 

VI. Coordenar todo o trabalho, elaborar agendas de defesas, providenciar local 

adequado para defesa dos TCCs, realizar a divulgação entre professores e alunos 

bem como para a comunidade em geral. 

 

Art. 8º - Compete ao professor orientador: 

I. Avaliar o projeto de pesquisa relativo ao Trabalho de Conclusão de Curso que irá 

orientar; 

II. Orientar o plano de trabalho do graduando e todas as etapas de desenvolvimento do 

TCC; 

III. Indicar as Comissões Examinadoras/Avaliadoras dos seus orientandos; 

IV. Participar, na condição de presidente da Banca Examinadora/Avaliadora do TCC; 

V. Contactar com o Coordenador do TCC e/ou Coordenador do Curso para solucionar 

possíveis dificuldades, objetivando o bom andamento do trabalho. 

 

Art. 9º - Compete ao orientando: 

I. Escolher a linha de pesquisa;  

II. Escolher o professor orientador dentre os docentes indicados na lista fornecida pela 

coordenação do TCC; 

III. Elaborar o projeto de pesquisa a ser desenvolvido nesta atividade, sob a orientação 

do professor orientador; 

IV. Cumprir as normas e prazos; 

V. Entregar antes da defesa 1 (cópia) impressa para cada membro da banca 

examinadora/avaliadora, até 15 dias antes da defesa/avaliação. 



VI. Entregar 3 (três) cópias após a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso sendo 

1(cópia) impressa e 2 (duas) digitais, aprovadas pelo professor orientador, à 

Coordenação do TCC, conforme prazo estabelecido.  

VII. Participar de reuniões e outras atividades para as quais for convocado pelo 

professor orientador; 

VIII. Cumprir o cronograma de trabalho de acordo com o plano aprovado pelo professor 

orientador; 

IX. Acatar outras atribuições referentes ao TCC.  

 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 10 - A avaliação do TCC compreende dois momentos: 

I. Avaliação contínua do processo de realização do TCC pelo professor orientador; 

II. Avaliação pela Banca Examinadora com defesa, e Banca Avaliadora. 

 

Parágrafo único. A Banca Examinadora/Avaliadora atribuirá as seguintes notas: 

I. Nota igual ou menor que 6,9 – Reprovado(a) – nesse caso o aluno repetirá a 

disciplina/atividade no próximo período letivo; 

II. Nota entre 7,0 e 8,0 – Aprovado(a) com ressalvas e terá 30 dias para as correções; 

III. Nota entre 8,1 e 9,0 - Aprovado(a) com sugestões - banca poderá sugerir algumas 

correções; 

IV. Nota entre 9,1 e 10,0 - Aprovado(a) com louvor. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 11 - Após aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso pela banca 

examinadora/avaliadora, e do depósito de três exemplares da versão final do TCC, pelo aluno, 

à Coordenação do TCC que encaminhará, à coordenação do curso para arquivo do exemplar 

impresso e encaminhamento dos arquivos digitais para biblioteca central e ao orientador do 

TCC. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Vice-Reitora da UFPI, Prof.ª Dr.ª Nadir Nogueira 

 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria do Socorro Leal Lopes 



 

 

Prof. Dr. Júlio Diniz da UFMG, ministrante da palestra "A natureza teórico-prática da formação de 

professores" 

 

 

FORLIC - Inicia debates sobre as novas DCN e BNCC 

 

http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/forlic/arquivos/images/1.jpg

