Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciências Naturais e Exatas
Coordenação do Curso de Química Licenciatura

Ofício N. 014/2021-QL
Santa Maria, 27 de Abril de 2021.
À 8ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Av. Pres. Vargas, 1052
Nossa Sra. de Fátima
Santa Maria - RS, 97020-001

Assunto: Plano de Estágios e Práticas em face da Portaria 544/2020/MEC.
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Ao cumprimentá-lo, informo que, em face da Portaria 544/2020/MEC, o Curso
de Química – Licenciatura aprovou normas que viabilizam o desenvolvimento das
disciplinas do Núcleo de Estágio Supervisionado de forma integralmente remota,
empregando Tecnologias Educacionais de Rede.
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1.

Introdução, justificativas e suporte legal

O surto de Sars-CoV-2 implicou na elaboração e implementação de um sistema de
leis que permitem, possibilitam ou exigem ações para enfrentamentos da emergência de
saúde pública, de importância internacional. Enquanto a natureza das estratégias é ampla e
diversa, a situação de isolamento/distanciamento social é absolutamente reconhecida, e
exige o cumprimento de protocolos de biossegurança rígidos.
No que concerne o sistema de educação brasileiro e em particular o sistema local da
UFSM e da sua região de abrangência, o distanciamento social fez surgir novos modos de
organização escolar. Consequentemente, é mister que o Curso se adeque rapidamente ao
novo cenário a fim de cumprir seu papel e sua responsabilidade de oferecer estratégias
formativas de professores que tenham múltiplos espaços permitidos e possíveis para se
pensar e produzir conhecimentos necessários para as práticas pedagógicas em Ciências e
Química.
Não obstante, a transposição das atividades práticas presenciais para atividades
mediadas por tecnologias educacionais em rede marcará, conforme amplamente se
reconhece, a atual geração de alunos e professores, cabendo ao curso tomar as medidas
para que continue ocupando seu espaço de vanguarda.
Diante deste cenário, o Colegiado e o NDE do Curso debateram o tema e,
considerando:
I.

Decreto Estadual N. 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de

calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19;
II.

Decreto Executivo N. 55 de 19 de março de 2020, da Prefeitura Municipal de

Santa Maria que declara a suspensão das atividades presenciais nas escolas da rede;
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III.

Instrução Normativa N. 001, de 17 de março de 2020, da Pró-Reitoria de

Gestão de Pessoas (PROGEP) da UFSM que orienta a suspensão das atividades
presenciais no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria e sua retificação;
IV.

Portaria N. 544 de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação/Gabinete

do Ministro que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios
digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e que em
seu art. 1˚, § 4˚ determina que a aplicação da substituição de práticas profissionais ou de
práticas que exijam laboratórios especializados, de que trata o § 3˚, deve constar de Planos
de Trabalhos Específicos, aprovados, no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e
apensados ao projeto pedagógico do curso;
V.

Parecer N. 05/2020, do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP),

homologado parcialmente pelo Ministro da Educação em 29 de maio de 2020, e na Nota
Técnica Conjunta N. 17/2020/CGLNRS/DPR/SERES/SERES;
VI.

Resolução UFSM nº 024, de 11 de agosto de 2020, que Regula o Regime de

Exercícios Domiciliares Especiais (REDE) e outras disposições afins, durante a Suspensão
das Atividades Acadêmicas Presenciais em face da Pandemia da COVID-19;
VII.

Disposições Gerais, itens (e) e (f), das Normas de Estágio (Currículo Versão

2012), que estabelecem que essas normas poderão ser modificadas por iniciativa do Núcleo
Docente Estruturante obedecidos os trâmites legais vigentes e que os casos omissos serão
analisados e julgados pelo(s) professor(es) da disciplina, Chefe do Departamento de
Metodologia do Ensino, Coordenador de Curso e encaminhados aos órgãos competentes
para solução quando escaparem a sua esfera de ação;
DECIDIRAM:
a.

autorizar, em caráter excepcional, a realização de estágios e de práticas que

exigem laboratórios especializados, incluindo as práticas como componente curricular e
práticas educativas, através de atividades mediadas por Tecnologias Educacionais em Rede
(TER), conforme Ata N. 004/2020 de 11/09/2020, do Colegiado do Curso;
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b.

que a autorização deverá observar estas Normas para Desenvolvimento de

Estágio e Práticas em Laboratórios Especializados, as quais atendem legalmente ao
indicado no item IV descrito acima (Portaria N. 544 de 16 de junho de 2020, do Ministério da
Educação/ Gabinete do Ministro), tendo sido elas elaboradas pelo NDE e aprovadas pelo
Colegiado do Curso (Ata 004/2020 – Colegiado do Curso – 11/09/2020), e que serão
anexadas ao PPC mediante Ato de Ajuste (inciso III do Art. 7˚ da Res. 042/2019/UFSM);
c.

que as presentes normas se aplicam a disciplinas ofertadas regularmente

durante o 1º semestre letivo de 2020, bem como a ofertas subsequentes que ocorrerem em
período definido dentro do prazo autorizado pelo Governo Federal e pela UFSM, em virtude
da pandemia do COVID-19.

2.

Do uso de recursos educacionais digitais e tecnologias de informação e

comunicação.
2.1.

As Tecnologias Educacionais de Rede (TER) aplicáveis à substituição das
disciplinas presenciais, de natureza teórica ou que envolvam práticas em
laboratórios especializados, por atividades letivas que utilizem recursos
educacionais digitais e tecnologias de informação e comunicação, devem
preservar das características do componente curricular, mantendo os
objetivos da aprendizagem e da qualidade do processo formativo, o que será
avaliado, caso a caso, pelo Colegiado no ato de apreciação dos Planos de
Ensino;

2.2.

As metodologias a serem empregadas deverão ter balizamento naquelas já
previstas no Projeto Pedagógico do Curso, porém adaptadas ao uso de TER;

2.3.

As TER consistem em qualquer processo de transformação digital que
possibilite a transposição da aula presencial para meios virtuais através, por
exemplo, do uso de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (Moodle,
Google Classroom, etc.), de aulas síncronas, de atividades práticas mediadas
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por softwares ou simuladores, de vídeos que demonstrem as aplicações da
disciplina, ou outras atividades definidas pelo docente no Plano de Ensino.

3.

Dos estágios supervisionados e práticas educativas.

Inicialmente cabe ressaltar que o Curso de Química - Licenciatura, no currículo versão
2012, conta com 04 (quatro) disciplinas de Estágio Supervisionado, nomeadamente: Prática
de Ensino de Ciências I (5˚ semestre), Prática de Ensino de Ciências II (6˚ semestre), Prática
de Ensino de Química I (7˚ semestre), e Prática de Ensino de Química II (8˚ semestre). Os
conteúdos em práticas educativas, por sua vez, estão distribuídos ao longo dos 8 semestres
do curso em 16 disciplinas diferentes.
Ou seja, as atividades profissionalizantes relacionadas aos estágios e às práticas
como componente curricular (práticas pedagógicas) se desenvolvem ao longo vários
semestres, de modo que a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais
durante 1 (um) ou 2 (dois) semestres terá impactos reduzidos.
Por outro lado, é ainda plausível vislumbrar que este período servirá para que os
formandos adquiriam fluência em novos modos de organização escolar, caracterizando
assim um aspecto complementar, positivo, e contemporâneo à formação prevista
inicialmente.
O campo de estágio em si, na avaliação feita pelos docentes responsáveis, em
particular os que fazem parte do Colegiado e NDE, apresenta condições favoráveis e
adequadas para a transposição das atividades práticas presenciais para atividades
mediadas por tecnologias educacionais em rede, sem perda de qualidade do processo
formativo.
Com efeito, é incontornável a conclusão de que a primeira e principal modificação
imposta pelo distanciamento social se refere ao método de interação entre os atores do
campo de estágio (gestores, professores orientadores e professores supervisores,
Data: __/_____/_____

_____________________________
Coordenador do Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
QUÍMICA – LICENCIATURA

NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS
ESPECIALIZADOS – PORTARIA 544/2020/MEC

estagiários e alunos do ensino fundamental de médio). Esta dinâmica passa a incorporar
meios virtuais mediados por tecnologias digitais.
No que diz respeito às metodologias, passa-se à transformação digital gradativa com
a incorporação de recursos digitais que contemplam, por exemplo, a produção de vídeos,
podcasts, videoconferências.
É importante ainda ressaltar que os campos de estágios em si também encontram
desafios importantes neste período de pandemia, com transposição de aulas para o regime
não-presencial e digital. Por conseguinte, a inserção do estagiário neste ambiente tem valor
ampliado na medida em que, além de proporcionar sua fluência nesta nova situação, ele
poderá retribuir o investimento da sociedade civil no ensino universitário público prestando
suas atividades.
Dentre as disciplinas listadas nos núcleos denominados “Estágio Supervisionado”
e “Conteúdos em Práticas Educativas”, definidos no PPC, estabelece-se que:
3.1.

As disciplinas de núcleo denominado Estágio Supervisionado podem ser
desenvolvidas integralmente e encerradas de maneira remota, empregando
Tecnologias Educacionais de Rede, desde que o resultado da avaliação contínua
do campo de estágio feita pelos docentes responsáveis, em particular os que
fazem parte do Colegiado e NDE, indique condições favoráveis e adequadas para
a transposição das atividades práticas presenciais para atividades mediadas por
tecnologias educacionais em rede, sem perda de qualidade do processo
formativo;

3.2.

As disciplinas de núcleo denominado Conteúdos em Práticas Educativas
podem ser desenvolvidas e encerradas de maneira remota, empregando
Tecnologias Educacionais de Rede, desde que o resultado da avaliação do
campo de desenvolvimento destas, feita pelos docentes responsáveis de cada
disciplina, indique condições favoráveis e adequadas para a transposição das
atividades práticas presenciais para atividades mediadas por tecnologias
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educacionais em rede, sem perda de qualidade do processo formativo. A
substituição poderá ser integral ou parcial, a critério do docente. Se parcial, a parte
remanescente será recuperada no Calendário Suplementar.
3.3.

Em todos os casos, observar-se-á o disposto no item 2 quanto ao controle da
garantia de preservação das características do componente curricular e
manutenção dos objetivos da aprendizagem e da qualidade do processo através
da apreciação do Plano de Ensino pelo Colegiado do Curso.

3.4.

A supervisão e orientação dos Estágios Curriculares envolverá os atores
típicas do campo de estágio (gestores, professores orientadores e professores
supervisores, estagiários e alunos do ensino fundamental de médio). Todavia, as
ações de supervisão e orientação incorporarão meios virtuais mediados por
tecnologias digitais para alcançar os objetivos, incluindo os recursos institucionais
disponibilizados à comunidade, tais como os aplicativos da Plataforma GSuite da
Google, em particular o Google Meet, e/ou Big Blue Button do Moodle, assim
como outros recursos de acesso aberto ao público como Zoom, Whatsapp, e-mail,
Youtube, etc.

3.5.

A avaliação e validação dos Estágios Curriculares terão os mesmos subsídios
já definidos no Projeto Pedagógico do Curso, os quais serão colhidos por meio
dos procedimentos e metodologias constantes no Plano de Ensino. Este deverá
ser elaborado de forma a garantir a aprendizagem e o alcance das metas do
processo formativo, incluindo, sempre que necessário, ações específicas que
contemplem a acessibilidade didático-pedagógica e física.

4.

Dos conteúdos técnicos científicos

Dentre as disciplinas listadas no tópico “Conteúdos Técnicos Científicos” definidos
no PPC, define-se que:
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4.1.

As disciplinas do Curso com conteúdo integralmente teórico podem ser
desenvolvidas e encerradas de maneira remota, empregando Tecnologias
Educacionais de Rede;

4.2.

A carga horária teórica das disciplinas que possuem parcela prática e parcela
teórica pode ser desenvolvida integralmente de maneira remota, empregando
Tecnologias Educacionais de Rede;

4.3.

No caso de disciplinas com conteúdo prático experimental, ou seja, que se
caracterizam por práticas em laboratórios especializados, a substituição das
atividades práticas por outra atividade mediada por Tecnologias Educacionais
em Rede deve considerar a porcentagem máxima permitida de substituição
(definida abaixo), e estar associada ao emprego de estratégias que preservem
das características do componente curricular e mantenham os objetivos da
aprendizagem e da qualidade do processo formativo, respeitando as Diretrizes
Curriculares Nacionais vigentes neste PPC;

4.4.

A porcentagem real de práticas em laboratórios especializados substituídas por
atividades mediadas por tecnologias educacionais em rede deve ser definida
pelo docente responsável pela disciplina, respeitando a porcentagem máxima
definida pelo Curso (definida a seguir);

4.5.

A seguir são definidas as porcentagens máximas de carga horária prática em
laboratório especializado (aulas experimentais) que podem ser conduzidas por
tecnologias educacionais em rede:
4.5.1. Disciplinas do 1˚ ao 6˚ semestres: As disciplinas com conteúdos práticos
ou experimentais destes semestres poderão se enquadrar nas
seguintes situações, a critério dos docentes responsáveis:

i) ser

parcialmente (50%) substituídas por TER definidas no item 2, sendo o
restante recuperado no Calendário Suplementar, ou ii) ser parcialmente
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(25%) substituídas por TER definidas no item 2, sendo o restante
recuperado no Calendário Suplementar.
4.5.2. Disciplinas do 7˚ e 8˚ semestres: As disciplinas com conteúdos práticos
ou experimentais destes semestres poderão se enquadrar nas
seguintes situações, a critério dos docentes responsáveis:

i) ser

integralmente (100%) substituídas por TER definidas no item 2; ii) ser
parcialmente (50% ou 25%) substituídas por TER definidas no item 2,
sendo o restante recuperado no Calendário Suplementar. Esta
flexibilização maior para disciplinas experimentais dos últimos
semestres tem dois objetivos: a) reduzir impactos aos prováveis
formandos e b) proporcionar que os potenciais professores egressos do
curso sejam inseridos neste novo ambiente de organização e
funcionamento escolar.

5. Objetivo Geral
O objetivo geral destas Normas para Desenvolvimento de Estágios e Práticas em
Laboratórios Especializados – Portaria 544/2020/MEC é oportunizar ao estudante, durante
os estágios supervisionados e as práticas em laboratórios especializados, experiências que
visam o desenvolvimento de habilidades necessárias a sua prática profissional em situações
de distanciamento social, nas áreas de atuação, em razão da pandemia, a qual tem imposto
a aplicação de recursos educacionais digitais e tecnologias de informação e comunicação.

6.

Objetivos Específicos

São objetivos específicos desta destas Normas para Desenvolvimento de Estágios e
Práticas em Laboratórios Especializados – Portaria 544/2020/MEC:
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6.1.

Proporcionar o conhecimento dos recentes modelos de organização escolar e
do ensino e dos processos de adaptação em curso durante situações de
extrema força maior, como é o caso da pandemia do novo coronavírus;

6.2.

Planejar, executar e avaliar o processo ensino-aprendizagem em face dos
novos modos de organização escolar, com ênfase a aplicação de estruturas
que envolvem recursos diferenciados;

6.3.

Avaliar as atividades do Estágio Supervisionado e Práticas em Laboratórios
Especializados, incluindo as Práticas Educativas, em face dos novos modos
de organização escolar decorrentes da situação de isolamento/distanciamento
social em vigor;

6.4.

Avaliar criticamente as atividades da prática de ensino em face dos processos
de transformação digital;

6.5.

Avaliar a aprendizagem em Ciências e Química nestes novos cenários que
surgiram nos campos de estágios, os quais são reais, concretos e estão postos
à sociedade mundial como uma nova realidade.

7. Procedimentos
Para alcançar os objetivos deste plano, os procedimentos a serem adotados, sob a
supervisão dos docentes orientadores/responsáveis das disciplinas, terão como referência
transitória e excepcional os novos modos de organização escolar decorrentes da situação
de isolamento/distanciamento social em vigor, e compreendem:
7.1.

Conceber ações e conhecimentos que redefinam a prática docente em face
aos novos modos de organização escolar decorrentes da situação de
isolamento/distanciamento social em vigor;
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7.2.

Planejar as atividades que circunscrevam os novos elementos da prática
docente, em particular recursos educacionais digitais e tecnologias de
informação e comunicação;

7.3.

Construir um inventário adequado para a implementação de processos de
transformação digital dos processos de ensino e aprendizagem através
ambientes

Virtuais

de

Ensino-Aprendizagem

(AVEA)

e

Tecnologias

Educacionais em Rede (TER);
7.4.

Adequar

os

processos

de

avaliação

das

atividades

dos

estágios

supervisionados, das práticas em laboratórios especializados, e das práticas
educativas considerando as circunstâncias atuais e transitórias para fins de
consolidação das disciplinas.

8. Das Disposições Gerais
8.1.

As presentes normas serão dadas a conhecer aos alunos matriculados no
curso.
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n. 24/2020/UFSM e autoriza a continuidade das ações do ensino no 1º semestre de 2021 por
intermédio do regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), o curso de QUÍMICA –
LICENCIATURA (Curso 109) prorroga os efeitos do Plano de Estágios e Práticas
apensado ao projeto pedagógico de curso (versão 2012), conforme Processo Eletrônico nº
23081.031009/2020-67, nos termos dos Art. 2º e 3ª da Portaria MEC nº 1.030, de 1º de

dezembro de 2020, que “Dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e sobre caráter
excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga
horária das atividades pedagógicas enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus - Covid-19”, e dos Art. 2º e 3º da Portaria MEC n. 1038, de 07 de dezembro de
2020, que “Altera a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - Covid-19”, e a Portaria MEC nº 1.030, de 1º de dezembro de
2020, que “dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de
utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga horária das
atividades pedagógicas, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid19”.
Não obstante, a redação do Plano de Estágios e Práticas passa a vigorar com os
seguintes adendos:
Inclusão do seguinte item:
4.5.1.1. As disciplinas mencionadas no item 4.5.1 poderão ser, em caráter excepcional,
integralmente (100%) substituídas por TER definidas no item 2, quando houver necessidade
de atender alunos que se enquadram na situação “prováveis formandos”, isto é, que
dependem apenas da conclusão de disciplina(s) atrasada(s) para a integralização completa
do currículo do curso até o fim do próximo semestre.
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NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS
ESPECIALIZADOS – PORTARIA 544/2020/MEC

1.

Introdução, justificativas e suporte legal

O surto de Sars-CoV-2 implicou na elaboração e implementação de um sistema de
leis que permitem, possibilitam ou exigem ações para enfrentamentos da emergência de
saúde pública, de importância internacional. Enquanto a natureza das estratégias é ampla e
diversa, a situação de isolamento/distanciamento social é absolutamente reconhecida, e
exige o cumprimento de protocolos de biossegurança rígidos.
No que concerne o sistema de educação brasileiro e em particular o sistema local da
UFSM e da sua região de abrangência, o distanciamento social fez surgir novos modos de
organização escolar. Consequentemente, é mister que o Curso se adeque rapidamente ao
novo cenário a fim de cumprir seu papel e sua responsabilidade de oferecer estratégias
formativas de professores que tenham múltiplos espaços permitidos e possíveis para se
pensar e produzir conhecimentos necessários para as práticas pedagógicas em Ciências e
Química.
Não obstante, a transposição das atividades práticas presenciais para atividades
mediadas por tecnologias educacionais em rede marcará, conforme amplamente se
reconhece, a atual geração de alunos e professores, cabendo ao curso tomar as medidas
para que continue ocupando seu espaço de vanguarda.
Diante deste cenário, o Colegiado e o NDE do Curso debateram o tema e,
considerando:
I.

Decreto Estadual N. 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de

calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19;
II.

Decreto Executivo N. 55 de 19 de março de 2020, da Prefeitura Municipal de

Santa Maria que declara a suspensão das atividades presenciais nas escolas da rede;
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III.

Instrução Normativa N. 001, de 17 de março de 2020, da Pró-Reitoria de

Gestão de Pessoas (PROGEP) da UFSM que orienta a suspensão das atividades
presenciais no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria e sua retificação;
IV.

Portaria N. 544 de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação/Gabinete

do Ministro que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios
digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e que em
seu art. 1˚, § 4˚ determina que a aplicação da substituição de práticas profissionais ou de
práticas que exijam laboratórios especializados, de que trata o § 3˚, deve constar de Planos
de Trabalhos Específicos, aprovados, no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e
apensados ao projeto pedagógico do curso;
V.

Parecer N. 05/2020, do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP),

homologado parcialmente pelo Ministro da Educação em 29 de maio de 2020, e na Nota
Técnica Conjunta N. 17/2020/CGLNRS/DPR/SERES/SERES;
VI.

Resolução UFSM nº 024, de 11 de agosto de 2020, que Regula o Regime de

Exercícios Domiciliares Especiais (REDE) e outras disposições afins, durante a Suspensão
das Atividades Acadêmicas Presenciais em face da Pandemia da COVID-19;
VII.

Disposições Gerais, itens (e) e (f), das Normas de Estágio (Currículo Versão

2019), que estabelecem que essas normas poderão ser modificadas por iniciativa do Núcleo
Docente Estruturante obedecidos os trâmites legais vigentes e que os casos omissos serão
analisados e julgados pelo(s) professor(es) da disciplina, Chefe do Departamento de
Metodologia do Ensino, Coordenador de Curso e encaminhados aos órgãos competentes
para solução quando escaparem a sua esfera de ação;
DECIDIRAM:
a.

autorizar, em caráter excepcional, a realização de estágios e de práticas que

exigem laboratórios especializados, incluindo as práticas como componente curricular e
práticas educativas, através de atividades mediadas por Tecnologias Educacionais em Rede
(TER), conforme Ata N. 004/2020 de 11/09/2020, do Colegiado do Curso;
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b.

que a autorização deverá observar estas Normas para Desenvolvimento de

Estágio e Práticas em Laboratórios Especializados, as quais atendem legalmente ao
indicado no item IV descrito acima (Portaria N. 544 de 16 de junho de 2020, do Ministério da
Educação/ Gabinete do Ministro), tendo sido elas elaboradas pelo NDE e aprovadas pelo
Colegiado do Curso (Ata 004/2020 – Colegiado do Curso – 11/09/2020), e que serão
anexadas ao PPC mediante Ato de Ajuste (inciso III do Art. 7˚ da Res. 042/2019/UFSM);
c.

que as presentes normas se aplicam a disciplinas ofertadas regularmente

durante o 1º semestre letivo de 2020, bem como a ofertas subsequentes que ocorrerem em
período definido dentro do prazo autorizado pelo Governo Federal e pela UFSM, em virtude
da pandemia do COVID-19.

2.

Do uso de recursos educacionais digitais e tecnologias de informação e

comunicação.
2.1.

As Tecnologias Educacionais de Rede (TER) aplicáveis à substituição das
disciplinas presenciais, de natureza teórica ou que envolvam práticas em
laboratórios especializados, por atividades letivas que utilizem recursos
educacionais digitais e tecnologias de informação e comunicação, devem
preservar das características do componente curricular, mantendo os
objetivos da aprendizagem e da qualidade do processo formativo, o que será
avaliado, caso a caso, pelo Colegiado no ato de apreciação dos Planos de
Ensino;

2.2.

As metodologias a serem empregadas deverão ter balizamento naquelas já
previstas no Projeto Pedagógico do Curso, porém adaptadas ao uso de TER;

2.3.

As TER consistem em qualquer processo de transformação digital que
possibilite a transposição da aula presencial para meios virtuais através, por
exemplo, do uso de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (Moodle,
Google Classroom, etc.), de aulas síncronas, de atividades práticas mediadas
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por softwares ou simuladores, de vídeos que demonstrem as aplicações da
disciplina, ou outras atividades definidas pelo docente no Plano de Ensino.

3.

Do núcleo de estágios supervisionados e do núcleo de práticas como

componente curricular.
Inicialmente cabe ressaltar que o Curso de Química - Licenciatura, no currículo versão
2019, conta com 04 (quatro) disciplinas de Estágio Supervisionado, nomeadamente: Estágio
Supervisionado em Ciências I (no 5˚ semestre), Estágio Supervisionado em Ciências II (no
6˚ semestre), Estágio Supervisionado em Química I (no 7˚ semestre), e Estágio
Supervisionado em Química II (no 8˚ semestre). As práticas como componente curricular,
por sua vez, estão distribuídas ao longo dos 8 semestres do curso em 17 disciplinas
diferentes.
Ou seja, as atividades profissionalizantes relacionadas aos estágios e às práticas
como componente curricular (práticas pedagógicas) se desenvolvem ao longo vários
semestres, de modo que a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais
durante 1 (um) ou 2 (dois) semestres terá impactos reduzidos.
Por outro lado, é ainda plausível vislumbrar que este período servirá para que os
formandos adquiriam fluência em novos modos de organização escolar, caracterizando
assim um aspecto complementar, positivo, e contemporâneo à formação prevista
inicialmente.
O campo de estágio em si, na avaliação feita pelos docentes responsáveis, em
particular os que fazem parte do Colegiado e NDE, apresenta condições favoráveis e
adequadas para a transposição das atividades práticas presenciais para atividades
mediadas por tecnologias educacionais em rede, sem perda de qualidade do processo
formativo.
Com efeito, é incontornável a conclusão de que a primeira e principal modificação
imposta pelo distanciamento social se refere ao método de interação entre os atores do
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campo de estágio (gestores, professores orientadores e professores supervisores,
estagiários e alunos do ensino fundamental de médio). Esta dinâmica passa a incorporar
meios virtuais mediados por tecnologias digitais.
No que diz respeito às metodologias, passa-se à transformação digital gradativa com
a incorporação de recursos digitais que contemplam, por exemplo, a produção de vídeos,
podcasts, videoconferências.
É importante ainda ressaltar que os campos de estágios em si também encontram
desafios importantes neste período de pandemia, com transposição de aulas para o regime
não-presencial e digital. Por conseguinte, a inserção do estagiário neste ambiente tem valor
ampliado na medida em que, além de proporcionar sua fluência nesta nova situação, ele
poderá retribuir o investimento da sociedade civil no ensino universitário público prestando
suas atividades.
Dentre

as

disciplinas

listadas

nos

denominados

“Núcleo

de

Estágio

Supervisionado” e “Núcleo de Práticas como Componente Curricular”, definidos no
PPC, estabelece-se que:
3.1.

As disciplinas do Núcleo de Estágio Supervisionado podem ser desenvolvidas
integralmente e encerradas de maneira remota, empregando Tecnologias
Educacionais de Rede, desde que o resultado da avaliação contínua do campo
de estágio feita pelos docentes responsáveis, em particular os que fazem parte
do Colegiado e NDE, indique condições favoráveis e adequadas para a
transposição das atividades práticas presenciais para atividades mediadas por
tecnologias educacionais em rede, sem perda de qualidade do processo
formativo;

3.2.

As disciplinas do Núcleo de Práticas como Componente Curricular podem ser
desenvolvidas e encerradas de maneira remota, empregando Tecnologias
Educacionais de Rede, desde que o resultado da avaliação do campo de
desenvolvimento destas, feita pelos docentes responsáveis de cada disciplina,
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indique condições favoráveis e adequadas para a transposição das atividades
práticas presenciais para atividades mediadas por tecnologias educacionais em
rede, sem perda de qualidade do processo formativo. A substituição poderá ser
integral ou parcial, a critério do docente. Se parcial, a parte remanescente será
recuperada no Calendário Suplementar.
3.3.

Em todos os casos, observar-se-á o disposto no item 2 quanto ao controle da
garantia de preservação das características do componente curricular e
manutenção dos objetivos da aprendizagem e da qualidade do processo através
da apreciação do Plano de Ensino pelo Colegiado do Curso.

3.4.

A supervisão e orientação dos Estágios Curriculares envolverá os atores
típicas do campo de estágio (gestores, professores orientadores e professores
supervisores, estagiários e alunos do ensino fundamental de médio). Todavia, as
ações de supervisão e orientação incorporarão meios virtuais mediados por
tecnologias digitais para alcançar os objetivos, incluindo os recursos institucionais
disponibilizados à comunidade, tais como os aplicativos da Plataforma GSuite da
Google, em particular o Google Meet, e/ou Big Blue Button do Moodle, assim
como outros recursos de acesso aberto ao público como Zoom, Whatsapp, e-mail,
Youtube, etc.

3.5.

A avaliação e validação dos Estágios Curriculares terão os mesmos subsídios
já definidos no Projeto Pedagógico do Curso, os quais serão colhidos por meio
dos procedimentos e metodologias constantes no Plano de Ensino. Este deverá
ser elaborado de forma a garantir a aprendizagem e o alcance das metas do
processo formativo, incluindo, sempre que necessário, ações específicas que
contemplem a acessibilidade didático-pedagógica e física.
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4.

Do núcleo de formação geral

Dentre as disciplinas listadas no tópico “Núcleo de Formação Geral” definidos no
PPC, define-se que:
4.1.

As disciplinas com conteúdo integralmente teórico podem ser desenvolvidas e
encerradas de maneira remota, empregando Tecnologias Educacionais de
Rede;

4.2.

A carga horária teórica das disciplinas que possuem parcela prática e parcela
teórica pode ser desenvolvida integralmente de maneira remota, empregando
Tecnologias Educacionais de Rede;

4.3.

No caso de disciplinas com conteúdo prático experimental, ou seja, que se
caracterizam por práticas em laboratórios especializados, a substituição das
atividades práticas por outra atividade mediada por Tecnologias Educacionais
em Rede deve considerar a porcentagem máxima permitida de substituição
(definida abaixo), e estar associada ao emprego de estratégias que preservem
das características do componente curricular e mantenham os objetivos da
aprendizagem e da qualidade do processo formativo, respeitando as Diretrizes
Curriculares Nacionais vigentes neste PPC;

4.4.

A porcentagem real de práticas em laboratórios especializados substituídas por
atividades mediadas por tecnologias educacionais em rede deve ser definida
pelo docente responsável pela disciplina, respeitando a porcentagem máxima
definida pelo Curso (definida a seguir);

4.5.

A seguir são definidas as porcentagens máximas de carga horária prática em
laboratório especializado (aulas experimentais) que podem ser conduzidas por
tecnologias educacionais em rede:
4.5.1. Disciplinas do 1˚ ao 6˚ semestres: As disciplinas com conteúdos práticos
ou experimentais destes semestres poderão se enquadrar nas
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seguintes situações, a critério dos docentes responsáveis:

i) ser

parcialmente (50%) substituídas por TER definidas no item 2, sendo o
restante recuperado no Calendário Suplementar, ou ii) ser parcialmente
(25%) substituídas por TER definidas no item 2, sendo o restante
recuperado no Calendário Suplementar.
4.5.2. Disciplinas do 7˚ e 8˚ semestres: As disciplinas com conteúdos práticos
ou experimentais destes semestres poderão se enquadrar nas
seguintes situações, a critério dos docentes responsáveis:

i) ser

integralmente (100%) substituídas por TER definidas no item 2; ii) ser
parcialmente (50% ou 25%) substituídas por TER definidas no item 2,
sendo o restante recuperado no Calendário Suplementar. Esta
flexibilização maior para disciplinas experimentais dos últimos
semestres tem dois objetivos: a) reduzir impactos aos prováveis
formandos e b) proporcionar que os potenciais professores egressos do
curso sejam inseridos neste novo ambiente de organização e
funcionamento escolar.

5. Objetivo Geral
O objetivo geral destas Normas para Desenvolvimento de Estágios e Práticas em
Laboratórios Especializados – Portaria 544/2020/MEC é oportunizar ao estudante, durante
os estágios supervisionados e as práticas em laboratórios especializados, experiências que
visam o desenvolvimento de habilidades necessárias a sua prática profissional em situações
de distanciamento social, nas áreas de atuação, em razão da pandemia, a qual tem imposto
a aplicação de recursos educacionais digitais e tecnologias de informação e comunicação.

6.

Objetivos Específicos
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São objetivos específicos desta destas Normas para Desenvolvimento de Estágios e
Práticas em Laboratórios Especializados – Portaria 544/2020/MEC:
6.1.

Proporcionar o conhecimento dos recentes modelos de organização escolar e
do ensino e dos processos de adaptação em curso durante situações de
extrema força maior, como é o caso da pandemia do novo coronavírus;

6.2.

Planejar, executar e avaliar o processo ensino-aprendizagem em face dos
novos modos de organização escolar, com ênfase a aplicação de estruturas
que envolvem recursos diferenciados;

6.3.

Avaliar as atividades do Estágio Supervisionado e Práticas em Laboratórios
Especializados, incluindo as Práticas Educativas, em face dos novos modos
de organização escolar decorrentes da situação de isolamento/distanciamento
social em vigor;

6.4.

Avaliar criticamente as atividades da prática de ensino em face dos processos
de transformação digital;

6.5.

Avaliar a aprendizagem em Ciências e Química nestes novos cenários que
surgiram nos campos de estágios, os quais são reais, concretos e estão postos
à sociedade mundial como uma nova realidade.

7. Procedimentos
Para alcançar os objetivos deste plano, os procedimentos a serem adotados, sob a
supervisão dos docentes orientadores/responsáveis das disciplinas, terão como referência
transitória e excepcional os novos modos de organização escolar decorrentes da situação
de isolamento/distanciamento social em vigor, e compreendem:
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7.1.

Conceber ações e conhecimentos que redefinam a prática docente em face
aos novos modos de organização escolar decorrentes da situação de
isolamento/distanciamento social em vigor;

7.2.

Planejar as atividades que circunscrevam os novos elementos da prática
docente, em particular recursos educacionais digitais e tecnologias de
informação e comunicação;

7.3.

Construir um inventário adequado para a implementação de processos de
transformação digital dos processos de ensino e aprendizagem através
ambientes

Virtuais

de

Ensino-Aprendizagem

(AVEA)

e

Tecnologias

Educacionais em Rede (TER);
7.4.

Adequar

os

processos

de

avaliação

das

atividades

dos

estágios

supervisionados, das práticas em laboratórios especializados, e das práticas
educativas considerando as circunstâncias atuais e transitórias para fins de
consolidação das disciplinas.

8. Das Disposições Gerais
8.1.

As presentes normas serão dadas a conhecer aos alunos matriculados no
curso.
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Descrição:

Requer a prorrogação, sem adendos, dos efeitos do Plano de Estágios
e Práticas apensado ao projeto pedagógico de curso (versão 2019).
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
QUÍMICA – LICENCIATURA
PLANO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS

Considerando a publicação da Resolução n. 42/2021/UFSM, que altera em partes a
Resolução n. 24/2020/UFSM e autoriza a continuidade das ações do ensino no 1º semestre
de 2021 por intermédio do regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), o curso de
QUÍMICA – LICENCIATURA (Curso 109) prorroga os efeitos do Plano de Estágios e
Práticas apensado ao projeto pedagógico de curso (versão 2019), conforme Processo
Eletrônico nº 23081.031010/2020-91, nos termos dos Art. 2º e 3ª da Portaria MEC nº 1.030,
de 1º de dezembro de 2020, que “Dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e sobre caráter
excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga
horária das atividades pedagógicas enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus - Covid-19”, e dos Art. 2º e 3º da Portaria MEC n. 1038, de 07 de dezembro de
2020, que “Altera a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC nº 1.030, de 1º de dezembro de
2020, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de
utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga horária das
atividades pedagógicas, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid19”.

