
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

Curso: Letras Habilitação Única e Literaturas Correspondentes 

Departamento: Departamento de Letras 

Centro: CCH 

COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: Estágio Curricular Supervisionado I Código: 3531 

Carga Horária: 60 h/a Periodicidade: semestral Ano de Implantação: 2007 

 
1. EMENTA 
Contato inicial do aluno com a unidade de ensino no âmbito administrativo, legal e organizacional. 
(Resolução 181/2005-Cep) 
 
2. OBJETIVOS 
• conhecer diretamente o contexto de ensino, nos seus aspectos organizacionais, administrativos e legais 
• observar diretamente a atuação do professor em diferentes níveis de ensino; compartilhar, por meio da 

reflexão, as vivências experienciadas. (Resolução 181/2005-Cep) 
 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. investigação em contexto; 
2. levantamento dos problemas, das condições e das necessidades do contexto; 
3. elaboração de projeto a partir dos dois itens anteriores ( ex; seleção e/ou elaboração de material 

didático, construção de bancos de textos e/ou átividades de reforço escolar e/ou de auxiliar de 
professor etc...)  

4. sessões reflexivas  
5. leituras embasadoras 
 
4. REFERÊNCIAS 
4.1- Básicas (Disponibilizadas na Biblioteca ou aquisições recomendadas) 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos 
do ensino fundamental. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
ALMEIDA FILHO, J.C. P. De Drmensões Comunicativas no Ensino de Línguas.Campinas,SP: Pontes, 
3a Ed. ,2002. 
AMORIM, V.; MAGALHÃES, V. Cem aulas sem tédio: sugestões práticas, dinâmicas e divertidas para o 
professor de línguas estrangeiras. Santa cruz: Editora Pe.Réus, 1998. 
 
4.2- Complementares 
 
 
 
 

___________________________________ 
APROVAÇÃO DO DEPARTAMENTO 

_______________________________ 
APROVAÇÃO DO COLEGIADO 

 



 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
Curso: Letras Habilitação Única e Literaturas Correspondentes 

Departamento: Departamento de Letras 

Centro: CCH 

COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: Estágio Curricular Supervisionado I Código: 3531 

Turma(s): todas turmas vigentes Ano de Implantação: 2007 Periodicidade: semestral 
 
 

Verificação da Aprendizagem 
Obs.: Apresentar abaixo quantas avaliações serão exigidas e detalhar o processo de verificação da 

aprendizagem (provas, avaliação contínua, seminários, trabalhos etc.), para obtenção das notas 
periódicas e Avaliação Final. 
Número mínimo de avaliações = 2 (duas) 

 
Avaliação 
Periódica: 

1ª 2ª 3ª 4ª 

Peso:     

 
 
NOTAS PERIÓDICAS PARA AVALIAÇÃO I E II: Avaliação de desempenho nas atividades que 
compõem as diferentes modalidades de prática de formação (prática de docência, de projetos e de 
produção acadêmica) previstas neste programa cujos critérios deverão ser, segundo Art. 13º do 
regulamento de Estágio supervisionado – Curso de Letras, estabelecidos em conjunto pelos estagiários, 
orientador, supervisor e/ou equipe técnico-pedagógica do campo de estágio, levando-se em conta os 
seguintes aspectos, além dos previstos pela instituição: 

1. desempenho nas atividades teórico-práticas promovidas e/ou solicitadas pelo professor orientador; 
2. desempenho nas atividades teórico-práticas promovidas e/ou solicitadas pelo coordenador da 

turma; 
3. desempenho nas atividades realizadas na Unidade Concedente de Estágio; 
4. apresentação de relatório final (ou uma produção de natureza acadêmica afim), dentro das normas 

técnico-cinetíficas previamente estabelecidas. 
 
 
 
 

________________________
Aprovação do Departamento 

_______________________
Aprovação do Colegiado 

 
 


