
RESOLUÇÃO Nº 33, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
O  COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE PEDAGOGIA  DO

CAMPUS DE TRÊS LAGOAS da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

 
Manifestar-se favoravelmente pela aprovação do

Regulamento de Estágio do Curso de Pedagogia/CPTL.

 

PAULO FIORAVANTE GIARETA
Presidente
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Giareta, Coordenador de Curso de Graduação, Substituto(a),
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REGULAMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CÂMPUS DE 

TRÊS LAGOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – 

UFMS 

 

INTRODUÇÃO 
 

O advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394 de 20 de 

dezembro de 1996, entre outros movimentos no cenário da formação inicial de professores no 

Brasil, deflagrou um franco processo de reflexão sobre a formação de professores no âmbito 

dos Cursos de Licenciatura. Para além dos chamados Currículos Mínimos, fixados até então 

pelo Conselho Federal de Educação, a LDB nº 9394/96 instituiu o período de construção das 

hoje conhecidas Diretrizes Curriculares Nacionais. As licenciaturas são o único grupo de 

cursos de graduação que possuem uma Diretriz conjunta combinada às Diretrizes de cada 

curso. 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia, no ano de 2006, teve publicado as suas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, que apontando para o fim das habilitações, elegeu como 

foco central a formação do pedagogo docente. Neste cenário o Colegiado do Curso de 

Pedagogia instituiu a formação docente combinada com a formação não-docente nos 

aprofundamentos em Educação Inclusiva, Aprofundamento em Docência e Aprofundamento 

em Gestão Educacional. 

No que refere à formação docente, faz parte dela o estágio que é uma atividade 

formativa de alta complexidade, pois, no âmbito do senso comum tende-se a defini-lo como 

prática de teorias desenvolvidas em outras disciplinas do curso. Entretanto, questionamos que 

“prática” é esta? O estágio obrigatório por possibilitar aos estudantes dos cursos de 

licenciatura o contato com as escolas poderia ser definido como prática? Desafiar os 

estudantes a vivenciarem o cotidiano de turmas da educação básica por meio da observação, 

da participação e por fim da regência seria esta “tal da prática”? 

 

Parece-nos que não, posto que Pimenta (1995, p. 183) define o estágio como atividade 

teórica,
 

[...] preparadora à práxis transformadora do futuro professor. Ele (o estágio) 

é uma atividade teórica de conhecimento da práxis dos professores que já 

estão atuando como profissionais nas escolas, assim como decorre e é 
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determinando pela práxis dos professores do curso de formação e pela práxis 

dos estudantes enquanto estudantes, que se preparam para exercer a sua 

práxis enquanto professores. 
 

Partindo deste pressuposto concebemos o estágio obrigatório como uma componente 

curricular teórica que se debruça sobre a prática pedagógica da escola elegendo-a enquanto 

fenômeno a ser estudado e vivido por parte dos futuros professores. Destaque-se que: 
 

A inserção do estudante na realidade que se pretende investigar, e na qual 

atuará como profissional, só é possível mediante a intencionalidade dos 

cursos formadores e do estagiário. A formação de professores e sua prática 

não podem mais ser consideradas executoras de modelos, de decisões 

alheias, e sim capazes de analisar, decidir, confrontar práticas e teorias, e 

produzir novos conhecimentos referenciados no contexto histórico, escolar e 

educacional. (BARREIRO, 2006, p.27) 
 

Esse “momento” do curso de formação inicial de professores denota a concepção de 

docência e profissionalidade dependendo da forma como está organizado e, em sua execução, 

permite saber qual paradigma de docência se elege neste processo formativo. 

Assim sendo, o estágio obrigatório deve estar: 
 

[...] voltado para o atendimento à comunidade, o qual deverá proporcionar o 

engajamento do estagiário na realidade, para que possa perceber os desafios 

que a carreira do magistério lhe oferecerá e possa, assim, refletir 

maduramente sobre a profissão que vai assumir (KULCSAR, 2007, p. 64). 
 

Devem também integrar as dimensões do saber e do saber fazer buscando constituir o 

passo inicial de uma necessária autonomia pedagógica que dê conta da complexidade com a 

qual nos deparamos hoje nas organizações escolares. 

Assumimos então que o estágio obrigatório não é sinônimo de “prática”, mas sim 

momento de reflexão teórica sobre a prática social do espaço educativo e da escola (na sala de 

aula e/ou de atividades e fora dela também) e enunciamos aqui os seus principais desafios: 

a) inserir o estudante da licenciatura no universo do trabalho docente (cultura escolar); 
 

b) propiciar o nascimento de uma profissionalidade que tem como requisito o hábito da 

reflexão crítica sobre a prática pedagógica a ser desenvolvida pelo próprio estudante; 
 

c) articular o curso de licenciatura com a educação básica proporcionando a abertura de 

um canal de integração entre a universidade e a educação básica que tem como mote a 

prática pedagógica; 

Regulamento de Estágio (0931902)         SEI 23448.006476/2018-38 / pg. 3

12/12/2018

BS N° 6937
Pg. 34



 
 
 
 
Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 
 

Coordenação de Curso do Curso de Pedagogia – CPTL 
Avenida Ranulpho Marques Leal, nº 3484 Jardim Primaveril CEP 79.613-000 – Três Lagoas – MS  

 Fone: 67-3509-3426 – E-mail: ped.cptl@ufms.br 

 
 

d) subsidiar a decisão do estudante da licenciatura em Pedagogia com relação ao seu 

encaminhamento profissional assumindo a categoria do trabalho docente como núcleo 

central desse processo formativo. 

Fica evidente que elegemos aqui a perspectiva de teoria enquanto prática refletida 
 

buscando em nosso trabalho como formadores superar a propalada e falsa dicotomia entre 

aquilo que pode ser considerado teoria e o que vemos e designamos como prática na profissão 

docente. 

Em se tratando do estágio obrigatório vale lembrar Freitas ao destacar que (2007, 

p.227), “A incorporação, por parte dos estudantes, dessa dicotomia faz com que se 

apresentem, no momento dos estágios, com a expectativa declarada de aplicar a teoria à 

prática da sala de aula. Esta é, no entanto uma situação contraditória.” Assim, entendemos 

que o estágio, enquanto atividade teórica que toma a prática como objeto, não pode se resumir 

à dimensão da mera aplicabilidade do que se considere “inovador” ou ainda “melhor” do que 

aquilo que as escolas concretamente levam à cabo cotidianamente. 

Queremos, neste espaço, propiciar uma adequada formação pedagógica que dê conta 

de inserir criticamente os nossos estudantes na área de educação enquanto professores críticos 

de sua própria prática pedagógica. 

Isto posto, destacamos que as disciplinas de Estágio obrigatório do Curso de 

Pedagogia do CPTL fazem parte de uma proposta de Estágio Curricular que é caracterizado 

como um conjunto de atividades de práticas pré-profissionais, exercidas em situações reais de 

trabalho, sem vínculo empregatício. 

É um espaço de produção de conhecimento pedagógico, a partir da análise e da 

reflexão das práticas pedagógicas que se dão nas instituições públicas e/ou particulares de 

ensino, aproximando os nossos estudantes estagiários da realidade dessas instituições, a fim 

de que possam compreender melhor os desafios que deverão enfrentar no mundo do trabalho, 

de forma crítica e consciente, e também buscando comprometê-los com o projeto de 

democratização educacional. 
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TÍTULO I 
 

DA COMISSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO DO CURSO 
 

DE PEDAGOGIA/COE 

 

CAPÍTULO I 
 

DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO - COE 
 

 

Art. 1º A Comissão de Estágio (COE) Obrigatório e Não Obrigatório do curso de Pedagogia – 

Licenciatura/CPTL – terá como objetivo planejar, coordenar e avaliar o estágio obrigatório e o 

estágio não obrigatório relativos ao curso. 

 

Art. 2º - A Comissão de Estágio – COE – do Curso de Pedagogia do Campus de Três Lagoas, será 

composta pelo Coordenador do Curso de Pedagogia, pelos Professores Orientadores das disciplinas 

de Estágio obrigatório e outros docentes indicados pelo colegiado e um representante discente do 

Curso de Pedagogia. 

Parágrafo único: O representante discente será eleito entre seus pares e deve estar matriculado em 

uma das disciplinas de Estágio Obrigatório. 

 

Art. 3º Compete a COE: 

I - elaborar o Regulamento de Estágio Obrigatório e Não Obrigatório do curso e encaminhá-lo para 

aprovação do Conselho de Campus; 

II - identificar os campos de estágios e fomentar a celebração de Termos de Compromisso, de 

forma que os acadêmicos tenham condições de realizar as atividades da disciplina de Estágio da 

melhor forma possível; 

III - coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades pertinentes aos estágios 

obrigatórios e não obrigatórios, em conjunto com os demais Professores Orientadores e 

Supervisores; 

IV - convocar, sempre que necessário, os Professores Orientadores de Estágio obrigatório para 

discutir questões relativas ao planejamento, organização, funcionamento, avaliação e controle das 

atividades de estágio obrigatório; 

V - distribuir os campos de estágio obrigatório e grupos de estagiários; 

VI - comunicar oficialmente à concedente de estágio, com antecedência mínima de dez dias, as 

datas de realização de avaliações acadêmicas para fins de redução de carga horária do estágio, 

conforme estipulado no Termo de Compromisso; 

VII - exigir do Professor Orientador os Relatórios Parciais e Finais de Atividades elaborados pelos 

acadêmicos; 

VIII - arquivar junto à Coordenação do Curso de Pedagogia os documentos referentes à realização 

do estágio obrigatório de cada acadêmico, até que seja expedido o seu diploma; 

IX - manter à disposição da PROGRAD documentos atualizados e organizados que comprovem a 

realização do estágios obrigatórios e não obrigatórios; 

X – comunicar à PROGRAD qualquer irregularidade no desenvolvimento dos estágios; 
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XI- acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades relacionadas ao estágio; 

XII - elaborar as Fichas de Acompanhamento, Controle e Avaliação das atividades de estágio; 

XIII - organizar e manter atualizado o cadastro das instituições escolares e não-escolares que 

servirão como campo de estágio; 

XIV - certificar-se da existência de Seguro de Vida para os estagiários, devendo sua apólice 

estar contemplada no Termo de Compromisso firmado entre a instituição promotora do Estágio 

– UFMS – e a Unidade Concedente. 

XV - zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas para os estágios, e;  

XVI – comunicar à PROGRAD qualquer irregularidade no desenvolvimento dos estágios. 

 

Art. 4º - A duração dos mandatos dos componentes da COE será de dois anos podendo ser 

prorrogado de acordo com a necessidade do curso. 

§ 1º - Os componentes escolherão o presidente da COE entre seus pares. 

§ 2º - Na vaga de um dos componentes, a COE indicará o seu substituto para complementação 

do mandato. 

 

Art. 5º - O presidente da Comissão de Estágio - COE, ou três quartos de seus membros, poderão 

solicitar reunião, caso se faça necessário. 

 

Art. 6º - Observadas as diretrizes e as disposições normativas estabelecidas pelo presente 

Regulamento, bem como, as demais pertinentes contidas na legislação educacional, no 

Regimento e no Regulamento de Graduação da Pedagogia, compete à Comissão de Orientação 

de Estágio baixar instruções complementares, de caráter normativo e procedimental, visando a 

plena e efetiva consecução dos objetivos do Estágio do Curso de Graduação em Pedagogia. 

 

Art. 7º -  São atribuições do Presidente COE: 

I - Convocar reuniões e coordenar as atividades da COE;  

II - Convocar os Professores Orientadores, sempre que necessário; 

III - Solicitar à direção do câmpus a disponibilização de transporte aos membros da COE, 

quando necessitar de verificação in loco das concedentes de estágio; 

IV - Delegar atribuições aos demais membros da COE; 

V - Aprovar o Plano de Atividades do Estagiário de acordo com a proposta pedagógica do curso, 

após concordância do Professor Orientador e do Supervisor de Estágio; 

VI- Coordenar a elaboração do Relatório das atividades desenvolvidas e, após submetê-lo à 

apreciação da COE; 

VII - Assinar os Planos de Atividades dos Estagiários no início do semestre letivo. 

Art. 8º - Os Termos de Compromisso e os respectivos Termos Aditivos serão assinados pelo 

acadêmico, representante legal da concedente e pelo diretor do Câmpus de Três Lagoas. 
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CAPÍTULO II 

 

DA NATUREZA E OBJETIVOS DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 9º -  Estágio obrigatório, inerente à formação dos futuros professores, definido no projeto do 

curso de Pedagogia e realizado junto às instituições escolares e não-escolares, sob a orientação 

do professor orientador de estágio é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

Parágrafo único - O estágio obrigatório pressupõe a realização de atividades pedagógicas em 

ambiente institucional de trabalho e que se concretizam na relação estabelecida entre um docente 

experiente, que é o Professor Supervisor, e o aluno estagiário, com a mediação do Professor 

Orientador do acadêmico. 

 

Art. 10 - O período de início e término dos estágios obrigatórios será compatível com o 

calendário letivo da UFMS e das escolas e/ou instituições onde serão realizados os estágios 

obrigatórios. 

§ 1º: Os estágios obrigatórios poderão ser realizados em duplas; 

§ 2º: Os acadêmicos, que porventura não tiverem condições de concluir a carga horária da 

disciplina de Estágio Obrigatório, poderão solicitar à COE prorrogação de prazo mediante 

Termo Aditivo dos documentos obrigatórios para realização do estágio – Termo de 

compromisso de Estágio e do Plano de Atividades – cabendo à COE avaliar a situação e remeter 

ao Conselho de Campus para aprovação. 

 

Art. 11 – O Estágio Obrigatório no curso de Pedagogia terá orientação semidireta por meio de 

orientação e acompanhamento do professor Orientador aos acadêmicos estagiários e também à 

concedente. 

 

Art. 12 - As turmas de Estágio Obrigatório serão organizadas com um número mínimo de cinco 

acadêmicos. 

Parágrafo único. Cada turma de Estágio Obrigatório poderá ter um quantitativo diferenciado 

desde que, observadas as especificidades do curso após justificativa pela COE, manifestação do 

Colegiado de Curso e aprovação do Conselho de Ensino de Graduação. 

 

Art. 13-  São objetivos do Estágio Obrigatório: 

I. proporcionar uma experiência acadêmico-profissional que promova o desenvolvimento de 

competências que capacite o acadêmico a analisar situações didático-pedagógicas e 

propor mudanças no ambiente educacional; 

II. criar oportunidades para que o acadêmico possa complementar o processo ensino-aprendizagem 

mediante o fortalecimento de suas potencialidades e o apoio ao aprimoramento profissional; 

III. fortalecer o processo de integração do acadêmico e da própria Universidade com a realidade 

educacional e profissional, proporcionando ao estagiário contato com a organização e o funcionamento 

das instituições educativas e de ensino; 

IV. possibilitar a reflexão sobre os aspectos multidisciplinares, éticos e legais inerentes ao exercício 

profissional; 
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V. estimular o desenvolvimento da criatividade, de modo a formar profissionais inovadores, capazes 

de aprimorar modelos, métodos, processos e de adotar tecnologias e metodologias alternativas; 

VI. propiciar, numa dialética teórico- prática, o estudo e aperfeiçoamento de conteúdos curriculares 

exigidos pelos níveis de ensino propostos como formação do Curso de Pedagogia de forma crítica e 

reflexiva. 

VII. oferecer condições de análise entre a perspectiva de formação para a gestão democrática e o 

diagnóstico relativo às dificuldades encontradas na escola priorizando a vivência do trabalho coletivo. 

VIII. oferecer condições de análise crítica no campo de Trabalho e Educação a partir das contradições 

entre as práticas educativas formais/não-formais no mundo do trabalho. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS LOCAIS E DAS ÁREAS DE ESTÁGIO 

 

Art. 14 - O Estágio obrigatório do Curso de Pedagogia realizar-se-á na cidade de Três Lagoas e 

também nas cidades circunvizinhas em que residem acadêmicos do curso, devidamente 

matriculados na disciplina de Estágio Obrigatório, mediante formalização de convênio de 

Estágio. As disciplinas de Estágio Obrigatório que constam na Proposta Pedagógica Curricular 

do curso de Pedagogia são: 

I. Estágio Obrigatório em Educação Infantil I com 68 horas; 

II.  II. Estágio Obrigatório em Educação Infantil II com 85 horas; 

III. Estágio Obrigatório nos anos iniciais do Ensino Fundamental I com 68 horas, e; IV. Estágio 

Obrigatório nos anos iniciais do Ensino Fundamental II com 85 horas. 

V. Estágio Obrigatório em Gestão Pedagógica com 102 horas. 

 

Art. 15 - Como campo de estágio a unidade concedente deverá dispor de: 

I- Infraestrutura adequada;  

II- Aceitação das condições de acompanhamento e avaliação da UFMS;  

III- Anuência e acatamento às normas de estágio da instituição promotora;  

IV- Existência de profissional para atuar como professor Supervisor durante todas as atividades 

desenvolvidas pelo acadêmico no campo de estágio; 

 

Art. 16 - O estágio obrigatório somente será concedido sem ônus para a UFMS. 

 

Art. 17 - O acadêmico do Curso de Pedagogia, em exercício no Magistério poderá, dependendo 

da anuência e concordância do professor orientador, realizar o estágio obrigatório na instituição 

educativa ou de ensino em que estiver lotado, desde que a instituição concedente seja 

conveniada e que o nível/ano de atuação seja compatível com a área do estágio obrigatório em 

curso. 

Parágrafo único – O estágio obrigatório deverá ser realizado exclusivamente no nível/ano indicado 

pela disciplina de estágio obrigatório em curso. 
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Art. 18 - O Estágio Obrigatório terá como campo, para sua realização, as escolas de 

educação básica das redes pública e particular de ensino, os Centros de Educação Infantil e 

instituições não-escolares. 

 

Art. 19 - O estágio deverá pautar-se pela relação de cooperação entre a Universidade e as 

Instituições escolares e não-escolares. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA COMPETÊNCIA DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 20 - A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a 

instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, 

devendo constar do Termo de Compromisso ser compatível com as atividades escolares e 

não ultrapassar: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais;  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

 

Art. 21 A jornada de atividades de estágio não deverá ultrapassar seis horas diárias e trinta 

horas semanais. 

 

Art. 22 Não será permitido aos estagiários substituir docentes e não-docentes em suas 

funções no período de estágio obrigatório. 

 

Art. 23 Compete ao estagiário: 

I.  cumprir os horários do estágio obrigatório e as atribuições da programação; 

II. dedicar-se às atividades estabelecidas; frequentar, obrigatoriamente, reuniões, quando for 

convocado pelo Professor Orientador; 

II. agir como elemento de ligação entre o campo de estágio e a Universidade, 

observando a ética e a postura profissional; 

IV. cumprir as disposições deste Regulamento, bem como as demais pertinentes contidas na 

legislação educacional vigente e no Regulamento do estágio obrigatório para os acadêmicos 

dos cursos de graduação da UFMS/2009, Resolução nº 107, de 16 de junho de 2010. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DA COMPETÊNCIA DA ESCOLA CONCEDENTE 

 

Art. 24 - A escola concedente disponibilizará um supervisor de estágio para a realização das 

atividades da disciplina de Estágio Obrigatório conforme Termo de Compromisso e Plano de 

Atividades. 
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§ 1º O professor Supervisor deverá ter formação compatível com a área de atuação do 

estagiário. 

§ 2º A supervisão do estágio obrigatório deverá ser exercida nos campos de estágios pelo 

Professor Supervisor. 

 

Art. 25 - Compete à Concedente: 

I.   possibilitar à Universidade a formação profissional dos seus estagiários; 

II. prover condições para o desenvolvimento do estágio obrigatório; III. contribuir com a 

formação profissional dos estagiários; 

IV. facilitar/permitir aos professores orientadores do estágio obrigatório e aos estagiários o 

acesso à Escola e às demais informações e dados necessários para a execução do estágio 

obrigatório; 

V. fornecer subsídios que possibilitem uma adequada avaliação do estágio obrigatório. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA COMPETÊNCIA DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 26 - O Professor Orientador de Estágio será um docente do quadro permanente da 

UFMS, com graduação na área de Pedagogia e experiência profissional na Educação Básica. 

Parágrafo único: Excepcionalmente, o Conselho de Unidade poderá autorizar que a 

orientação seja realizada por professor substituto ou temporário, mediante justificativa do 

Colegiado de Curso mediante tutor corresponsável pelas atividades relacionadas à orientação 

de estágio. 

 

Art. 27 Compete ao Professor Orientador: 

 

I - orientar os acadêmicos na escolha do campo de estágio;  

II - participar de reuniões, quando convocado pela presidência da COE; 

III- acompanhar, orientar e avaliar estagiários, por meio de entrevistas, visitas 

ao local de estágio obrigatório e orientação de relatórios; 

IV - solicitar da concedente de estágio obrigatório as Fichas de Acompanhamento e Avaliação 

do Estágio obrigatório que irão compor os Relatórios Parciais e Finais de Atividades; 

V - encaminhar à Coordenação do Curso de Pedagogia os Relatórios Finais do Estágio 

Obrigatório, e; 

VI - emitir relatório circunstanciado quando houver indício de desvirtuamento do estágio 

obrigatório, e encaminhar à COE. 
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CAPÍTULO VII 

 

DA AVALIAÇÃO E DA FREQUÊNCIA 

 

Art. 28 - O acadêmico deverá preencher e entregar para o Professor Orientador os Relatórios de 

Atividades nas datas estabelecidas pela COE, bem como as fichas de acompanhamento e 

avaliação do estágio obrigatório preenchidas pelo professor Supervisor. 

 

Art. 29 - A Avaliação do Estágio obrigatório será de competência de cada Professor Orientador. 

Parágrafo Único - A COE viabilizará instrumentos objetivando a avaliação do Estagiário 

pela escola concedente por meio do professor Supervisor. 

 

Art. 30 - O acompanhamento das atividades realizadas pelo aluno estagiário será de 

responsabilidade do Professor Orientador de Estágio que procederá à orientação das mesmas 

no horário destinado à orientação de estágio no curso. 

Parágrafo Único - O acompanhamento do estágio será realizado semanalmente, durante o 

semestre letivo, sendo que cada Professor Orientador deverá definir a forma de orientação e 

manter registros próprios de controle e participação dos alunos estagiários nessa atividade. 

 

Art. 31 - O resultado final da avaliação referente às disciplinas de estágio será emitido 

através de um dos conceitos finais: aprovado ou reprovado. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Do Estágio Não Obrigatório 

 

Art. 32 - O estágio não obrigatório é aquele de natureza opcional, com a finalidade de 

complementar os conhecimentos teóricos do acadêmico, considerado como Atividade 

Complementar, previsto no Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia - 

Licenciatura/CPTL e no Regulamento das Atividades Complementares do curso de 

Pedagogia - Licenciatura/CPTL. 

Parágrafo Único – Aplica-se ao estágio não-obrigatório as regras do estágio obrigatório 

no que couber. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art 33 O presente Regulamento de Estágio foi organizado atendendo a seguinte Legislação: 

I-  Resolução nº 307, de 7 de dezembro de 2011. 

Regulamento de Estágio (0931902)         SEI 23448.006476/2018-38 / pg. 11

12/12/2018

BS N° 6937
Pg. 42



 
 
 
 
Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 
 

Coordenação de Curso do Curso de Pedagogia – CPTL 
Avenida Ranulpho Marques Leal, nº 3484 Jardim Primaveril CEP 79.613-000 – Três Lagoas – MS  

 Fone: 67-3509-3426 – E-mail: ped.cptl@ufms.br 

 
 

II- Resolução nº 107, de 16 de junho de 2010, que aprova o regulamento de estágio para aos 

acadêmicos dos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

III- Resolução nº 286, de 30 de novembro de 2012. 

IV- Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes de 

graduação. 

V- Parecer CNE/CP de 15/05/2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de graduação em Pedagogia. 

VI- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 de 20/12/1996; Resolução n° 

266, de 1º de agosto de 2013. 

VII- Resolução nº 307, de 7 de dezembro de 2011. 

VIII-  Resolução nº 115, de 29 de junho de 2010. 

IX-  Resolução nº 152, de 28 de setembro de 2010. 

X- Resolução nº 64 de 17 de fevereiro de 2017. 

 

Art. 34 - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela COE e, caso não resolvidos levados 

ao conhecimento do Colegiado do Curso de Pedagogia e ao Conselho Universitário. 
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