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ROTEIRO
 Definição de Estágio;

 Orientação X Supervisão;

 Regras Isolamento e Distanciamento Social;

 Regramento Substituição Disciplinas Presenciais;

 Aulas X Estágio X Práticas de Ensino;

 Teletrabalho;

 Retomada Estágio; e

 Conclusões.



ESTÁGIO

Estágio é ato educativo escolar supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa
à preparação para o trabalho produtivo.

Estágio visa ao aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o
desenvolvimento do educando para a vida
cidadã e para o trabalho.



ESTÁGIO

Termo de Compromisso: celebrado pelas
3 partes envolvidas: IES, estudante e ente
concedente – estabelece condições de
realização do estágio.

Plano de Atividades do Estagiário:
incorporado ao TC, elaborado em acordo
pelas 3 partes.



ORIENTAÇÃO X SUPERVISÃO

Orientador: docente, responsável pelo
acompanhamento pedagógico das atividades de
estágio.

Supervisor: funcionário do quadro de pessoal
do concedente, com formação ou experiência
profissional na área do conhecimento,
responsável pelo acompanhamento técnico das
atividades de estágio.



ISOLAMENTO / 

DISTANCIAMENTO SOCIAL

Estados, Distrito Federal e Municípios:
competência concorrente para estabelecer
regras de distanciamento e isolamento social,
por se tratar de questão de saúde pública.

Decretos com diferentes graus de isolamento e
distanciamento, tendo, como ponto em comum,
vedação às atividades educacionais (“aulas”).

Flexibilização em ritmos variados, mas ainda
sem efetivo retorno das atividades escolares.



SUBSTITUIÇÃO DISCIPLINAS 

PRESENCIAIS

Portarias 343/345: Permitida substituição disciplinas
presenciais em andamento por aulas que utilizem
meios e tecnologias da informação e comunicação.

Prazo 30 dias (prorrogado Portarias 395 e 473).

Vedação de substituição: práticas profissionais de
estágio e de laboratórios.

Ação Estratégica “Brasil Conta Comigo”.



AULAS X ESTÁGIO X PRÁTICA 

DE ENSINO

Resolução CES/CNE n. 3/2007: atividade
acadêmica ou trabalho discente efetivo:

Preleções e aulas expositivas;

Atividades práticas supervisionadas, como
laboratórios, práticas de ensino e outras
atividades (licenciaturas).



TELETRABALHO (MP 927/2020)

Teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a
distância: prestação de serviços preponderante
ou totalmente fora das dependências do
empregador, com a utilização de tecnologias da
informação e comunicação que, por sua
natureza, não configurem trabalho externo.

Permitida adoção do regime para estagiários e

aprendizes.



RETOMADA ESTÁGIO

Regras definidas por Estados, DF e
Municípios – isolamento social.

Alcance da vedação às atividades
educacionais (aulas X estágios).

Retomada das atividades profissionais.



RETOMADA ESTÁGIO

Responsabilidade IES:

 Regras de segurança e protocolos de atuação na área
do estágio e de segurança sanitária;

 Fornecimento de EPI e protocolos de utilização e
desparamentação;

 Seguro (observar cláusula de exclusão de cobertura);

 Monitoramento condições de saúde.



RETOMADA ESTÁGIO

Ano letivo regular (200 dias), independe do ano
civil.

Desobrigação de observância do quantitativo de
dias letivos no ano de 2020 (MP 934/2020), mas
devem ser cumpridos carga horária e conteúdos.

Jornada estágio na educação superior:

Regular: 6 h/d – 30 h/s

Sem aulas presenciais: 8 h/d – 40 h/s.



CONCLUSÕES

Vedação à substituição do estágio, não à sua
realização.

Atividades de estágio devem contemplar a
realidade das atividades profissionais.

Retomada deve observar regras locais de
isolamento e distanciamento social.

Reorganização calendário.



ILAPE – INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

 Consultoria e Assessoria Educacional e Jurídica;

 Cursos de Qualificação (abertos e in company):

 Legislação e Normas da Educação Superior para Gestores Educacionais;

 Estágio – Legislação Vigente;

 Regulamentação da Pós-Graduação Lato Sensu;

 Coordenador Atuante: Funções, Atribuição e Perfil;

 Instrumento de Avaliação Institucional – Credenciamento e

Recredenciamento;

 Instrumento de Avaliação de Cursos Superiores – Autorização e

Reconhecimento/Renovação de Reconhecimento;

 Currículo por Aquisição de Competências, Avaliação e ENADE;

 Atualização em Legislação e Normas para Secretaria Acadêmica

 Preparação para Recebimento de Comissões de Avaliação in loco.

www.ilape.edu.br


