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NORMAS DE ESTÁGIO

NORMAS GERAIS
O estágio supervisionado em ensino de Física será realizado em quatro

disciplinas alocadas na Coordenação do Curso de Física perfazendo um total de 405
horas:

CCF 1000 - Estágio Supervisionado em Ensino de Física - I (60h).
CCF 1001 - Estágio Supervisionado em Ensino de Física - II (75h).
CCF 1002 - Estágio Supervisionado em Ensino de Física - III (90h).
CCF 1003 - Estágio Supervisionado em Ensino de Física - IV (180h).

Estas disciplinas têm nível crescente de envolvimento do licenciando com as
atividades docentes. As atividades serão coordenadas e supervisionadas pelo(s)
professor(es) responsável(eis) pela disciplina e, eventualmente, por professores
orientadores designados pelo Colegiado do Curso de Física.

Na disciplina Estágio Supervisionado em Física - I, o aluno deverá adquirir
uma visão clara e completa de todos os mecanismos de funcionamento da escola de
ensino médio.

Na disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Física - II, o aluno deverá
aprender a realizar o planejamento de um conjunto de aulas a serem executadas
frente a alunos da escola média.

Na disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Física - III o aluno deverá
aprender a avaliar e reformular seus próprios planejamentos baseando-se na
observação e discussão da prática do professor regente de classe. Por fim, na
disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de Física - IV, o aluno deverá
executar frente a alunos do ensino médio um conjunto de aulas previamente
planejadas e supervisionadas pelo seu professor orientador e pelo professor
tutor/regente de classe.

Alunos que comprovarem o exercício de atividades regulares, incluindo
regência de classe, na rede de ensino médio serão dispensados das disciplinas
Estágio Supervisionado em Ensino de Física I e Estágio Supervisionado em Ensino de
Física II.

NORMAS DE AVALIAÇÃO
As disciplinas de Estágio Supervisionado em Ensino de Física I, Estágio

Supervisionado em Ensino de Física II, Estágio Supervisionado em Ensino de Física
III e Estágio Supervisionado em Ensino de Física IV, terão um sistema de avaliação
diferenciado.

Esta avaliação será realizada através de acompanhamento do aluno no
desenvolvimento das atividades da disciplina e através de um relatório de estágio a
ser elaborado e pelo aluno.

No caso específico da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Física -
IV, a avaliação do aluno pelo professor orientador/responsável pelo estágio
observará o cumprimento integral de todas as atividades didáticas sob
responsabilidade do aluno.

Nestas disciplinas, a nota mínima para aprovação será 7,0 (sete) e não haverá
exame na disciplina.  Caso o aluno  não  tenha  atingido a nota  média mínima  para



aprovação, terá de cursar a disciplina novamente. As exigências de freqüência às
aulas seguirão a norma da UFSM: 75% de presença obrigatória.

  Data:
       _____/_____/_____                        _____________________________
                                                    Coordenador do Curso
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