INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2020
DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, ESTÁGIO SUPERVISIONADO E TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO

Dispõe sobre os procedimentos de organização
curricular das Práticas Pedagógicas I a VIII,
TCC e Estágio Supervisionado no âmbito dos
cursos de graduação ofertados pelas FAMASUL
e dá outras providências.

A Direção Pedagógica da Faculdade de Formação de Professores da Mata
Sul, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Regimento Interno, faz
publicar os procedimentos operacionais para organização curricular das Práticas
Pedagógicas I a VIII, considerando a legislação em vigor, a saber, as Resoluções
CNE/CP nº 02, de 19 de fevereiro de 2002; e CNE/CP nº 02, de 09 de junho de
2015 e os dispositivos presentes nos Regimentos Acadêmicos da FAMASUL,
homologados pelo CEE-PE, em 17 de fevereiro de 2007, referentes aos TCC e
Estágio Supervisionado.

ORIENTA:

Art. 1º. Estabelecer procedimentos, na forma da legislação educacional em vigor,
para o desenvolvimento das atividades na disciplina Prática Pedagógica, definida
como componente curricular destinada ao conhecimento e análise de situações
pedagógicas e científicas na área de formação das licenciaturas;

Art. 2º. A Prática Pedagógica deverá constar do Plano de atividades do Professor
da disciplina, constando o modo de trabalhar (atividades, objetivos, metodologias,
recursos, etc.) que será registrado em caderneta e na “pasta do professor” da
disciplina, disponível no Site da instituição; e de forma resumida, preenchendo-se
o ANEXO I deste documento;

Art. 3º. As aulas e atividades da Prática Pedagógica constarão do Horário
Acadêmico e, como as demais disciplinas, contabilizam os dias letivos semestrais
e a correspondente carga horária, estabelecidos nas Matrizes Curriculares das
respectivas licenciaturas, por se tratar de disciplina com interface do Núcleo de
Estudos Integradores, destinados por sua vez a (os):

I. Seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, iniciação
à docência, monitoria e extensão, entre outros, definidos no projeto institucional
da educação superior e, diretamente, orientados pelo corpo docente da instituição;
II. Atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições
educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo
educacional,

assegurando

aprofundamento

e

diversificação

de

estudos,

experiências e utilização de recursos pedagógicos;
III. Mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no
planejamento acadêmico da IES;
IV. Atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação
de recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e
criar conexões com a vida social.

Art. 4º. As Viagens Pedagógicas que visem um aprendizado mais dinâmico e
socializante, atuando como extensão da sala de aula, com estudo do meio,
dirigidos para a verificação em loco de situações práticas das atividades da
educação, em suas diversas modalidades, poderão constar do planejamento
curricular das Práticas Pedagógicas e demais disciplinas;

Art.5º. As Práticas Pedagógicas e os Estágios Supervisionados exigidos pela
legislação são diversificados e com modalidade de atuação própria, podendo, no
entanto, se articular para melhor aproveitamento dos trabalhos discentes.

Art.6º. Os Trabalhos de conclusão de curso - TCC exigidos pela legislação
educacional vigente, com regulamento próprio, serão apresentados aos
representantes do corpo docente do curso para obtenção de aprovação, conforme
Regimento Interno FAMASUL/FACIP, e depois arquivados à Biblioteca da

faculdade em volume CD, com capa plástica e identificação constante, avaliados
conforme os critérios constantes no ANEXO II deste documento;
Art.7º. Os Estágios Supervisionados resultarão em Relatório, devidamente
verificados em documentos e atas comprobatórias de sua realização em escola
campo de estágio, obedecendo à carga horária de atividades teóricas e práticas
devidamente registradas, depois arquivados os Relatórios à Biblioteca da
faculdade, conforme o ANEXO III deste documento;
Art. 8º. A avaliação da aprendizagem em Prática Pedagógica se orientará pelos
mesmos procedimentos das demais disciplinas da grade curricular de cada curso e
constarão notas atribuídas, no mínimo duas por unidade, obedecendo-se os
dispositivos de aprovação por média e final; ou reprovação, presentes no
Regimento acadêmico;
Art. 9º. Programas de bolsa universitária que exigem contrapartida educacional
aos seus beneficiários poderão, em interface com atividades acadêmicas das várias
disciplinas do currículo e, especialmente, da Prática Pedagógica desenvolverem
em conjunto projetos de intervenção pedagógica e/ou extensão universitária,
conforme o previsto no Regimento da FAMASUL.
Art. 10º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Palmares, 02 de março de 2020

Profa. Dra. Jacqueline Oliveira de Melo Gomes
Diretora Acadêmica

ANEXO I
ORGANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 2020.1
1. Informações Gerais
Curso
Disciplina
Professor
Período
Total de alunos atendidos

Prática Pedagógica ____

2. Conteúdos curriculares destinados às atividades da Prática Pedagógica por unidade
Unidade

Conteúdo

3. Atividades desenvolvidas pelos alunos (Marcar mais de uma se for o caso)
Atividades
Pesquisa de campo
Elaboração de pré-projeto de pesquisa
Pesquisa bibliográfica
Projeto de intervenção pedagógica
Excursão Pedagógica
Montagem material didático-pedagógico
Publicação científica em meio virtual (Blog científico)
Outros: __________________________________________

Marcar

4. Assinatura do Professor: ___________________________________

5. Visto Coordenador pedagógico: _____________________________ Data: ____/ ____/ 2020

ANEXO II

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DO TCC 2020.1

Curso: ___________________________________
Professor de TCC: __________________________
Professores avaliadores convidados:
Professor 01: _____________________________
Professor 02: _____________________________

TCC/Título: _________________________________________________________________
Autores do TCC:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Data da apresentação: Palmares, ___/ ___/ ____.

Avaliação/Nota do TCC:
Indicadores
Trabalho Escrito (Normas ABNT)
Organização dos Slides apresentados
Domínio do conteúdo pesquisado
Nota do TCC totalizada

Pontuação
2,0
3,0
5,0
10,0

Nota Prof. TCC

Nota Prof. 01

Nota Prof. 02

Média Final

Observações:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Assinaturas da Banca Avaliadora:

ANEXO III
ORGANIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 2020.1
1. Informações Gerais
Curso
Disciplina
Professor
Período
Total de alunos atendidos

Estágio Supervisionado ____

2. Conteúdos curriculares destinados às atividades do Estágio Supervisionado por unidade
Unidade

Conteúdos

3. Atividades desenvolvidas pelos estagiários (Marcar mais de uma se for o caso)
Atividades
Diagnose da escola campo de estágio
Estudos sobre projetos, programas e gestão da escola
Pesquisa bibliográfica para incremento do estágio
Projeto de intervenção pedagógica na escola de estágio
Pesquisa sobre avaliação da aprendizagem escolar
Montagem de material didático-pedagógico para o estágio
Planejamento de aulas considerando o Currículo de PE
Outros: __________________________________________

Marcar

4. Assinatura do Professor: ___________________________________

5. Visto Coordenador pedagógico: _____________________________ Data: ____/ ____/ 2020

