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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este é um documento público que apresenta o regimento e regula as ações 

desenvolvidas nas disciplinas de estágio do curso de Bacharelado em Tradução e 

Interpretação em Libras/ Língua Portuguesa (TILSP)
1
. As disciplinas obrigatórias de Estágio 

Supervisionado I, II e III compõem ação prática para o estudante e buscam proporcionar a 

reflexão sobre temas abordados nos diferentes eixos de conteúdos curriculares presentes no 

Curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 

Língua Portuguesa (TILSP). Atualmente, há quatro eixos, conforme seguem: A – Libras, B – 

Língua, linguagem e cultura, C – Tradução e interpretação e D - Desenvolvimento, 

aprendizagem e processos educacionais.  

O estágio supervisionado busca introduzir o aluno nos espaços de atuação profissional 

do tradutor e intérprete de Libras/Língua Portuguesa, proporcionando a realização de práticas 

de tradução e de interpretação em contextos específicos, que mobilizarão conhecimentos 

adquiridos ao longo das disciplinas teóricas e atividades extracurriculares. Portanto, essas 

práticas realizadas pelo aluno no estágio o levarão a contextualizar os saberes relacionados à 

Libras, aos aspectos sócio-históricos, culturais e, sobretudo,  à dimensão técnica das 

atividades de tradução e interpretação. 

O Estágio Supervisionado, realizado nos perfis 6, 7 e 8 do curso TILSP, é um 

componente curricular que conta com o cumprimento da carga horária total de 270 horas para 

a conclusão do Curso e obtenção do diploma de Bacharel. Para iniciar a disciplina de Estágio 

I, o aluno deverá ter passado pelas disciplinas obrigatórias, pertencentes aos eixos A e C do 

curso, dos perfis 1 a 5. Para cursar a disciplina de Estágio II, o estudante deverá ter sido 

aprovado na disciplina de Estágio I e, também, em todas as disciplinas dos eixos A e C, 

referentes aos perfis 1 a 6. Da mesma forma, o estudante somente cursará a disciplina de 

Estágio III, após a aprovação em Estágio II e em todas as disciplinas de eixos A e C 

constantes dos perfis 1 a 7. 

Para acompanhar o planejamento, a implementação e a avaliação das atividades de 

estágio do Curso, foi instituído o Regimento de Estágio Supervisionado, aprovado na 17ª 

Reunião Ordinária do Conselho do Curso TILSP, de 15/03/2017. Depois de formada a 

                                                           
1
 Doravante apenas TILSP.  
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primeira turma, o colegiado aprovou na 31ª Reunião Ordinária do Curso TILSP, ocorrida em 

23/10/2019, alterações deste primeiro regimento, tendo alguns ajustes
2
 no formato da oferta 

das três disciplinas de estágio referentes. Desta forma, ampliou as esferas e unidades de 

atuações dos estudantes. A seguir será apresentado o Regimento de Estágio Supervisionado 

com as alterações já aprovadas em conselho.  

 

 

 

1. O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO PREVISTO NO PPC DO CURSO 

 

 

 

O Estágio Supervisionado do Curso de TILSP constitui momento de aplicar, em 

situações reais, conhecimentos teóricos, conceituais e práticos desenvolvidos durante o Curso. 

O estágio tem como objetivo proporcionar aos alunos condições para praticar os 

conhecimentos apreendidos no Curso, além de contribuir para a produção de conhecimento e 

para o desenvolvimento das capacidades crítica e reflexiva frente à complexidade da profissão 

de tradutor e intérprete de LIBRAS.   

As disciplinas de Estágio Supervisionado I, II e III compreendem/promovem 

atividades práticas: de atuação em diversos espaços sociais e eventos, possibilitando o 

convívio com a comunidade surda. As práticas vivenciadas pelos estudantes abordarão todos 

os aspectos da tradução e interpretação.   

Os alunos do Curso, matriculados nessas disciplinas, terão também a Supervisão de 

seu Estágio orientada por docentes capacitados quanto às atividades práticas de tradução e 

interpretação Libras – Língua Portuguesa em diversos espaços sociais, tais como: 

educacionais, jurídicos, religiosos, de saúde e em eventos de diferentes naturezas, dentre 

outros.  

 

 

REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DO TILSP 

 

Da Disposição Preliminar  

                                                           
2
 A primeira versão está arquivada, podendo ser consultada, todavia esse regimento atualizado é o que está em 

vigor, devidamente aprovado em Conselho de Curso. 
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Art. 1º O Estágio Supervisionado do Curso TILSP, do Centro de Educação e Ciências 

Humanas (CECH), corresponde à atividade acadêmica curricular desenvolvida segundo os 

parâmetros institucionais, legais e pedagógicos.  

§ único. Constitui-se em momento de aplicar, em situações reais, conhecimentos teóricos, 

conceituais e práticos aprendidos no Curso.. 

 

Dos Objetivos  

Art. 2º São os seguintes os objetivos a serem atingidos pelo Estágio:  

I. Integrar o processo de ensino-aprendizagem, pesquisa e extensão no Curso TILSP;  

II. Proporcionar aos alunos condições para vivenciar, na prática, os conhecimentos 

exigidos em sua formação e no exercício profissional;  

III. Contribuir para a produção de conhecimento, que se constitui em fonte de pesquisa 

relevante para o aluno e para o Curso;  

IV. Proporcionarão aluno elementos que contribuam para o desenvolvimento da 

capacidade crítica e reflexiva frente à complexidade da profissão de tradutor-

intérprete em Libras/Português;  

V. Proporcionar aos alunos possibilidade de desenvolver uma prática crítica e 

reflexiva, adequada a cada espaço social de atuação.  

 

Dos Pré-Requisitos 

Art. 3º O aluno deve estar regularmente matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado 

I, para iniciar sua atividade de estágio, e a aprovação nesta disciplina faculta a matrícula na 

disciplina Estágio Supervisionado II. A aprovação na disciplina de Estágio II, por sua vez, 

faculta a matricula na disciplina Estágio Supervisionado III.   

Art. 4º Para cursar as disciplinas de estágio,o aluno deverá ter sido aprovado em todas as 

disciplinas do Eixo Libras e do Eixo Tradução e Interpretação dos perfis anteriores ao perfil 

de seu estágio.  

§ único. Serão considerados válidos, para efeito do Estágio Supervisionado, casos de 

eliminação de disciplinas do eixo Libras, por extraordinário aproveitamento (conforme o § 2º 

do Art. 47 da Lei 9394/96). 
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Do Estágio Supervisionado  

Art. 8º O Estágio Supervisionado constitui-se em uma atividade acadêmica e de campo que 

abrange situações reais de trabalho.  

Art. 9º O Estágio Supervisionado divide-se em 3 (três) disciplinas, de 6 (seis) créditos cada, 

constantes da grade curricular do Curso, a saber: 

I. Estágio Supervisionado I; 

II. Estágio Supervisionado II; 

III. Estágio Supervisionado III;  

 

§ único. Do total das 90 (noventa) horas/aula semestrais destinadas ao desenvolvimento de 

cada disciplina, 60 (sessenta) deverão ser destinadas à prática profissional e 30 (trinta) às 

atividades supervisionadas.  

 

Art. 10. O resultado final do Estágio é de natureza prática, com a elaboração de um portfólio 

(veja o modelo em anexo) contendo todas as atividades desenvolvidas, apresentadas na forma 

de relatório descritivo e reflexivo.  

 

Do Estágio  

 Art. 11. O Estágio a ser desenvolvido na disciplina “Estágio Supervisionado I”, considerando 

o conhecimento ainda restrito dos alunos em relação à Libras, compreende atividades práticas 

de quatro tipos diferentes, não excludentes:  

I. Discussão de vídeos e DVDs, que abordem problemáticas relativas à surdez e à prática 

do intérprete;  

II. Atividades práticas de interpretação desenvolvidas em sala de aula e/ou em diferentes 

espaços sociais, com ênfase na interpretação da língua portuguesa para Libras;  

III. Estágios de prática do intérprete em eventos científicos, instituições de ensino, 

religiosas e/ou de atendimento à população; 

IV. Convívio com a comunidade surda das respectivas cidades em que os alunos residem.  

 

Art. 12. O Estágio a ser desenvolvido na disciplina “Estágio Supervisionado II” considerará 

atividades práticas de dois tipos, não excludentes:  

I. Atividades práticas de interpretação desenvolvidas em sala de aula e/ou em diferentes 

espaços sociais com ênfase na interpretação da Libras para a Língua Portuguesa;  
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II. Estágios de prática do intérprete em eventos científicos, em instituições de ensino, 

religiosas e/ou de atendimento à população; 

 

Art. 13. O estágio a ser desenvolvido na disciplina “Estágio Supervisionado III” considerará 

atividades práticas de dois tipos, não excludentes:  

I. Atividades práticas de interpretação em diferentes espaços sociais;  

II. Atividade práticas de tradução para Libras envolvendo textos escritos em Português e 

vice-versa.  

Art. 14. Caberá ao Curso Bacharelado de Tradução e Interpretação em (Libras)/Língua 

Portuguesa o apontamento  de instituições que ofereçam estágio aos alunos em formação.  

Art. 15. Os alunos terão liberdade para buscar espaços sociais diferentes dos oferecidos pelo 

Curso TILSP, no entanto, só será válido, para efeito de estágio, o desenvolvimento de práticas 

em outras instituições se:  

I. For estabelecido Termo de Compromisso entre o Curso TILSP e a Instituição em questão;  

 

Da Supervisão  

Art. 16. A supervisão será desenvolvida para convalidação dos créditos teóricos das 

disciplinas Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II; e Estágio Supervisionado III.   

Art. 17. Poderão exercer a Supervisão de Estágio apenas docentes que possuam experiências 

na área de estudos sobre a surdez e/ou a tradução e interpretação Libras/Português.. 

Art. 18. A supervisão de estágio será exercida coletivamente, em salas de aula, nas 

dependências da Universidade.  

Art. 19. São atribuições do docente supervisor:  

I. Definir os campos de estágio dos alunos a cada semestre, responsabilizando-se pelas 

atividades desenvolvidas em cada espaço de atuação;  

II. Orientar os alunos nas atividades a serem desenvolvidas nos diferentes espaços 

destinados ao desenvolvimento da prática de estágio, garantindo, desse modo, sua 

formação nas diversas áreas de atuação do profissional intérprete de Libras;  

III. Coordenar a mediação entre o local de estágio e o Curso TILSP;  

IV. Acompanhar o desempenho dos alunos, segundo critérios de avaliação definidos no 

capítulo “Dos critérios de avaliação”;  

V. Responsabilizar pela digitação do conceito final do orientando no sistema dede notas;  

VI. Participar de reuniões convocadas pela Coordenação do Curso.  
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Art. 20. São atribuições do aluno:  

I. Desenvolver atividades de estágio conforme orientação do docente supervisor;  

II. Obedecer às normas da Instituição em que estagia e o Código de Ética do Intérprete de 

Língua de Sinais;  

III. Realizar, no mínimo, 60 (sessenta) horas de estágio por semestre mediante os 

apontamentos dos arts. 11, 12, 13 e 14 do capítulo “Do estágio”.e os critérios de 

avaliação das disciplinas de “Estágio  Supervisionado I, II, e III”,  

 

Dos Critérios de Avaliação  

Art. 21.  São considerados elementos de avaliação nas disciplinas de “Estágio 

Supervisionado”:  

I. O cumprimento de todas as tarefas e prazos determinados pelos docentes responsáveis 

pelas disciplinas;  

II. A entrega de todos os relatórios de atividades determinados pelos docentes 

responsáveis pelas disciplinas;  

III. A participação nas discussões teóricas e práticas desenvolvidas nos espaços de 

supervisão;  

IV. O envolvimento com atividades extraclasse voltadas à formação como intérprete de 

Libras,; 

V. Apresentação de portfólio elaborado em consonância com as orientações formais do 

docente supervisor e com o cronograma da atividade.  

Art. 22. O não cumprimento do cronograma e dos objetivos das disciplinas “Estágio 

Supervisionado I, II, e III” pode resultar em reprovação para o aluno.  

Art. 23. Somente será aprovado o aluno que obtiver, nota final da avaliação igual ou superior 

a 6 (seis). 

 

Do Termo de Compromisso de Campo de Estágio e Curso de Intérpretes de Libras  

Art. 24. O Termo de Compromisso entre o campo de estágio e o Curso TILSP corresponde ao 

instrumento oficial celebrado entre a Instituição cedente da situação de estágio ao aluno e a 

UFSCar.  
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Art. 25. O Termo a que se refere o artigo anterior corresponde a um instrumento gerenciado 

pela Coordenação do Curso, que administra a relação aluno-campo de estágio, e tem como 

objetivos:  

I. Formalizar a relação entre o campo de estágio e o Curso TILSP, para credenciar o 

aluno e encaminhá-lo a desenvolver o conteúdo proposto no estágio;  

II. Constituir um campo formal de acompanhamento, monitoramento e de orientação para 

a Instituição cedente do campo de estágio e para o docente supervisor;  

III. Formalizar as ações que o aluno está desenvolvendo e os recursos que estão sendo 

utilizados para o desenvolvimento do seu estágio;  

IV. Apresentara dinâmica da relação aluno-estágio a fim de proporcionar a recolha de 

dados e informações para aperfeiçoamento futuro.  

 

Art. 26. O conteúdo do Termo de Compromisso abrange:  

I. Identificação do aluno e docente supervisor de estágio; 

II. Identificação e caracterização da Instituição que oferece o estágio, compreendendo sua 

razão social/nome fantasia, endereço, ramo de atividade, relação com a comunidade 

surda;  

III. Identificação de um responsável pelo acompanhamento das atividades do aluno, 

compreendendo o nome da pessoa, setor, cargo, contato, disponibilidade de horário 

para atender possíveis demandas do aluno e/ou da Coordenação do Curso TILSP.  

IV. Local, identificando o setor, departamento, seção em que o aluno desenvolverá seu 

estágio; Declaração da expectativa da pessoa responsável pelo aluno com relação ao 

estágio proposto;  

V. Cronograma para o exercício direto in loco;  

§ 1º O Termo de Compromisso entre o campo de estágio e o Curso TILSP tem formulário 

específico e padronizado.  

§ 2º Em casos de campo de estágio diferente daqueles oferecidos pelo Curso, conforme art. 

15º do capítulo “Do estágio”, caberá ao aluno a intermediação para o estabelecimento do 

Termo de Compromisso entre as partes envolvidas e/ou preenchimento de declaração e de 

questionário sobre a atividade desenvolvida.  

 

Das Disposições Finais  
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Art. 27. Casos omissos serão analisados pela Coordenação de Curso e, se necessário, 

encaminhados ao Departamento de Psicologia.  

 

 

2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES NAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIOS 

 

2.1 O plano de ensino da disciplina 

 

 

O Estágio Supervisionado do Curso TILSP instigará os alunos ao exercício de 

experiências práticas relacionadas à sua futura área de atuação profissional. Conforme 

previsto no PPC do Curso, a formação do curso deverá proporcionar que o profissional atenda 

às finalidades que serão descritas da seguinte maneira no plano de ensino da disciplina: 

 

Objetivos gerais: 

 

I. Viabilizar meio para a comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e 

surdo-cegos, surdo-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua portuguesa 

oral/escrita e vice-versa;  

II. Atuar em instituições de ensino fundamental, médio e superior, realizando 

interpretação em libras e língua portuguesa, viabilizando o acesso ao currículo escolar;  

III. Prover a acessibilidade nos processos seletivos para cursos em instituições de ensino e 

concursos públicos;  

IV. Sistematizar a acessibilidade aos serviços e às atividades-fim de repartições públicas; 

V. Prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou 

policiais.  

 

Os objetivos específicos previstos para o plano de ensino da disciplina: 

 

 Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relativos aos aspectos culturais da 

comunidade surda. 

 Observar a atuação de intérpretes em diferentes espaços sociais. 

 Vivenciar a interpretação em diferentes esferas de atividade, com ênfase na 

interpretação da Língua Portuguesa para a Libras.  

 Analisar a vivência prática da profissão de modo crítico-reflexivo. 
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2.2 Exigências e condições para realização do estágio supervisionado 

 

A carga horária semanal programada para o desenvolvimento do estágio deve ser 

compatível com a grade horária em andamento no semestre e estar conciliada com ela, sendo 

vedada a realização do estágio durante o horário de outras disciplinas matriculadas em curso, 

assim como a realização simultânea de vários estágios. A carga horária total de cada 

disciplina é de 90 horas/aula, sendo 60 horas dedicadas à prática da interpretação e 30 horas 

às atividades supervisionadas junto ao docente do curso TILSP responsável pela supervisão 

do aluno ou turma. 

A carga horária a ser cumprida no local de estágio não deve ultrapassar 15 horas 

semanais. O cumprimento dessa carga terá início após a assinatura do Termo de 

Compromisso de Estágio, com a definição do Plano de Atividades, conforme modelo 

estabelecido pela Portaria GR nº 282/09. As 15 horas serão distribuídas de segunda a sábado, 

concentrando-se preferencialmente em três períodos (3 manhãs ou 3 tardes) para que o 

supervisor de estágio possa comparecer eventualmente ao local de estágio em horário de 

trabalho.  

O estagiário concluirá a carga horária prática, de 60 horas em cada disciplina, em até 

três (3) meses ou doze (12) semanas, proporcionando o revezamento entre os alunos que 

deverão ir ao local de estágio e evitando que uma instituição receba uma quantidade excessiva 

de estudantes por semestre. 

As atividades de estágio serão realizadas sob a supervisão de um responsável na 

instituição ou organização concedente e do professor orientador de estágio, docente do Curso 

TILSP, subsidiadas pela Comissão de Estágios e pela Coordenação do Curso. 

 

2.3 Estágio Curricular Obrigatório 

 

O Estágio Curricular Obrigatório será realizado somente em instituições que possuem 

convênio com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O estudante estagiário não 

poderá atuar em instituições não conveniadas. Antes de iniciar a prática de estágio no local 

designado, o aluno deverá ter apresentado o Termo de Compromisso de Estágio ao docente 

responsável pela disciplina.  
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2.4 Estágio Curricular Não Obrigatório 

 

O Estágio Curricular Não Obrigatório não será atribuído pela Coordenação do Curso 

TILSP. As atividades-extra, nomeadas por práticas de estágio e realizadas pelo estudante, não 

convalidam, em hipótese alguma, as horas de estágio obrigatórias descritas neste regimento. 

2.5 Campos de Estágio Obrigatório/Curricular 

 

2.5.1 Escolares 

 

Em sala de aula: educação infantil; ensino fundamental I e II: (1º ao 5º ano e 6º ao 9º 

ano); Educação de Jovens e Adultos; Ensino Médio; Ensino Técnico; Ensino Superior. 

 

2.5.2 Não escolares 

 

Movimentos sociais, espaços comunitários (saúde, jurídico, midiático), ONGs, 

associações, projetos vinculados ao setor público, secretarias de prefeituras municipais, 

departamentos de universidades públicas, hospitais, delegacias, e locais de mais locais 

aprovados pela coordenação de estágio e que possuam convênio com a UFSCar. 

 

2.5.3 Eventos Científicos e Culturais 

 

Em palestras, conferências, congressos, simpósios e demais organizações acadêmicas, 

bem como em atividades artísticas e culturais, em diferentes espaços e instituições. 

 

 

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II E III 

 

As disciplinas de Estágio Supervisionado I, II e III terão cada uma a carga horária total 

de 90 horas, sendo que 60 horas deverão ser cumpridas obrigatoriamente em atividades 

práticas de tradução e interpretação em campo e 30 horas em supervisão obrigatória com o 

docente responsável pelas disciplina. Dessas 60 horas práticas, 20 horas serão cumpridas em 
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contextos de conferências e/ou em atividades culturais e/ou em atividades religiosas. As 40 

horas restantes deverão ser cumpridas, em cada disciplina, em um dos seguintes contextos:  na 

educação,  na saúde, no setor jurídico, no serviço social, em atividades culturais, em contextos 

corporativos e/ou audiovisuais institucionais, não podendo repetir, ao longo dos estágios, a 

mesma instituição.  

Os locais de estágio serão aqueles cujo convênio com a Universidade Federal de São 

Carlos estiverem ativos e com perspectiva de oferecimento de acessibilidade no atendimento à 

comunidade surda. 

 

Diretrizes 

 

O estágio supervisionado será norteado pelas seguintes diretrizes: 

 

a) As atividades de estágio são desenvolvidas em função das exigências do Curso e da 

Universidade, dos interesses das instituições e organizações. Cabe aos alunos a 

responsabilidade com os termos de estágio, assinatura e entrega aos professores 

supervisores, após a indicação de possibilidade de local de estágio em instituições que 

já tenham o convênio ou contrato com a UFSCar. As ações de responsabilidades dos 

estudantes serão sempre apoiadas e respaldadas pela Coordenação do Curso e pela 

equipe docente e de técnicos administrativos que atuam nestas disciplinas.  

b) A orientação das atividades desenvolvidas no estágio é coletiva, com 

acompanhamento sistemático e contínuo pelo professor orientador e pelo supervisor 

local das instituições credenciadas, devendo proporcionar experiências e gerar 

produtos reutilizáveis pela comunidade surda usuária do serviço: tradução, formação 

ofertada aos locais, trabalhos de interpretação (Libras/português).   

 

2.6 Diário de campo e relatório de estágio 

 

 

O Diário de Campo é um instrumento de anotações (caderno, fichário, tablet etc.) que 

permite o manuseio no dia-a-dia e a preservação das informações coletadas. Nele os alunos 

deverão anotar observações de fatos, acontecimentos, processos, comentários, registro de 
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reuniões com seu professor orientador e com seu supervisor de estágio, sempre em ordem 

cronológica.  

Para a escrita do relatório de estágio, o estudante deverá considerar os elementos 

observados e documentados em seu “Diário de Campo” e redigir um “Memorial Descritivo”, 

apresentando uma síntese reflexiva sobre o processo de inserção na prática. A avaliação do 

Estágio Supervisionado estará condicionada à sua documentação, por meio do devido 

preenchimento do plano de trabalho, manutenção do diário de campo, apresentação quinzenal 

do memorial descritivo, entrega do Relatório de Estágio Final e a Avaliação Externa de 

Estagiário por parte do supervisor da instituição que acompanhar as atividades desenvolvidas 

pelo estagiário.  

O Relatório Final de Estágio deverá ser entregue pelo aluno ao orientador de estágio, 

após cumprimento das atividades previstas no Plano de Trabalho, sendo a ele atribuída uma 

nota pelo orientador. Esse relatório, elaborado individualmente dentro das normas da 

Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), deverá apresentar a descrição das 

atividades desenvolvidas, os relatos das experiências vivenciadas, a cópia e análise do produto 

gerado e uma reflexão crítica dos desafios enfrentados. O aluno entregarão o relatório ao 

professor de estágio, após finalização das atividades, juntamente com o produto de 

intervenção realizado no decorrer das práticas (em caso de material traduzido).  

A Avaliação Externa de Estagiário, realizada pelo supervisor de estágio, deverá 

contemplar a disciplina, a assiduidade e a avaliação da prática do estagiário no decorrer da 

disciplina. Essa declaração deverá ser entregue diretamente ao aluno e este a entregará ao 

orientador de estágio.   

A avaliação das disciplinas I, II e III do Estágio Supervisionado será proposta pelo 

professor supervisor, considerando a produção de uma intervenção pelo estudante no 

ambiente de estágio, o relatório de atividade que descreve e analise teoricamente as vivências 

no campo de atuação, a devolutiva do supervisor local sobre a atuação do estudante e o 

cumprimento das horas de estágio, conforme ementa da disciplina com as fichas de estágio 

devidamente preenchidas e assinadas. Compete ao professor supervisor de estágio calcular as 

médias finais e inserir no SIGA. 
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2.7 Envolvidos com o estudante estagiário durante a realização do estágio 

supervisionado 

 

2.7.1 Professor orientador: docente do curso TILSP e regente da turma da disciplina 

estágio supervisionado disponível no perfil e semestre vigente. 

2.7.2 Supervisor de estágio: tradutor/intérprete de Libras responsável pelo 

acompanhamento do estudante estagiário durante sua ida ao local de estágio e/ou 

profissional com conhecimento da área de formação dos estudantes. Este 

profissional fará a acolhida do estudante e assinará sua frequência no local, bem 

como auxiliará o docente na avaliação das atividades práticas da disciplina, em 

campo.  

2.7.3 Comissão de estágio: que planeja e orienta os docentes e estudantes estagiários no 

processo e na oferta da disciplina. Trata-se de uma equipe composta por docentes e 

técnicos administrativos, responsável por conferir se a universidade firmou 

convênio com as instituições nas quais os estudantes serão alocados para a 

realização do estágio. O estudante deverá encaminhar o termo de estágio, 

devidamente preenchido, ao docente responsável que encaminhará para 

arquivamento (no semestre letivo) na secretaria com ciência da coordenação de 

curso. 

 

2.8 Interrupção do estágio 

 

A suspensão ou interrupção do Estágio Supervisionado poderá ocorrer por motivo de 

abandono ou trancamento da matrícula pelo aluno, assim como por solicitação, a qualquer 

momento, do professor orientador e/ou supervisor de Estágio. Nesse último caso, decorrente 

de constatação de irregularidades ou de não atendimento do desempenho exigido do aluno, 

conforme previsto no Plano de Trabalho do Estágio. A ocorrência deve ser encaminhada por 

meio de documento, com as devidas justificativas, à Coordenação de Estágios, de acordo com 

o determinado no Termo de Compromisso de Estágio. Em casos de licença saúde, 

maternidade etc., aplica-se a regra geral da UFSCar. 
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ANEXO I: Diário de campo 

 

 

______________________, ____ de __________________ 20____. 

 

Narração do que foi feito e observado no dia.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO II: Memorial descritivo 

 

a) Características do local de estágio 

b) Características do contexto observado 

c) Detalhamento da intervenção do estudante estagiário no local de estágio 

d) Planejamento da intervenção 

e) Metodologia de coleta de dados 

f) Leituras indicadas pelo professor orientador 

g) Instruções recebidas do supervisor de estágio 
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ANEXO III:Registro da ida ao campo de estágio e cômputo das horas 

 

 

 

REGISTRO 

Dia|Mês|Ano Hora 

Início 

Término 

Total 

de 

horas 

Atividade 

desenvolvida 

Assinatura do responsável na 

instituição 
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ANEXO IV: Relatório final em formato de Portfólio 

 

Figura 1 Modelo de Relatório final em formato de portfólio 

 

Fonte: Zanelatto, J. R. Portfólio como instrumento de avaliação no ensino de graduação em artes visuais. PUC-

Campinas, 2008. Disponível em http://www.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/tde_arquivos/3/TDE-2008-

02-26T073826Z-1391/Publico/Jose%20Roberto%20Zanellato.pdf Acesso em 15/04/2017. 

 

 

ANEXO V: Informações sobre a primeira oferta da disciplina 

 

TURMAS 2º semestre 2017 

 

DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENSINO E ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

A primeira oferta da disciplina estágio supervisionado I será realizada no segundo 

semestre de 2017 e será composta por aproximadamente 7 alunos do curso TILSP sem 

http://www.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/tde_arquivos/3/TDE-2008-02-26T073826Z-1391/Publico/Jose%20Roberto%20Zanellato.pdf
http://www.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/tde_arquivos/3/TDE-2008-02-26T073826Z-1391/Publico/Jose%20Roberto%20Zanellato.pdf
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pendências com disciplinas “pré-requistos” para a matrícula. Caberá ainda a indicação por 

parte da coordenação de estágio, dos docentes que possuam a experiência prevista no 

regulamento de estágio “Art. 17. Poderão exercer a Supervisão de Estágio apenas docentes 

que possuam experiência na área de estudos sobre a surdez e/ou interpretação”. 

 

Turma A 

Docente responsável 

CIL 

Turma B 

Docente responsável 

Setils 

Alunos Local e período Alunos Local e período 

1  1  

2  2  

Turma C 

Docente responsável 

Setils 

Turma D 

Docente responsável 

Câmara 

1  1  

2  2  

 

CONTATOS DOS LOCAIS DE ESTÁGIO: 

 

PREFEITURA MUNICIAL DE SÃO CAROS - SECRETARIA DA PESSOA COM 

DEFICIENCIA 

ENDEREÇO: 

TELFONE: 

SUPERVISOR: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - SETILS - UFSCAR 

ENDEREÇO: 

TELFONE: 

SUPERVISOR: 


