
ANEXO A  
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  

COLEGIADO DE ARTES VISUAIS 

 
REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS COMPONENTES CURRICULARES 

PRÁTICAS DE ENSINO DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES 
VISUAIS  

 
  

 
 
1 APRESENTAÇÃO 
 
 
 No âmbito da Licenciatura em Artes Visuais da UNIVASF, as disciplinas de 

Práticas de Ensino correspondem à atividades de estágio em ambientes educacionais 

formais e não formais acrescidas ao exercício de elaboração, desenvolvimento e 

apresentação de pesquisa acerca das experiências desenvolvidas em um espaço 

pedagógico específico, observado de acordo com teorias/práticas do licenciando no 

ensino de Artes Visuais. 

 As Práticas de Ensino devem se constituir em um processo que busca aprofundar 

conhecimentos e saberes, em consonância com os já adquiridos em outras disciplinas do 

curso, visando a uma melhor aproximação do licenciando com a realidade profissional 

em que atuará, por meio de processos práticos, investigativos e reflexivos, sendo de 

fundamental importância para a formação do profissional licenciado em Artes Visuais.  

 Concretizando-se em experiências pedagógicas que subsidiam processos de 

ensino/ aprendizagem de observação, regência e coparticipação, as Práticas de Ensino 

possibilitam ao licenciando meios de integração, em termos de vivências, de 

aperfeiçoamento técnico/cultural, científico, de desenvolvimento de valores, tais como 

ética e cidadania. Por isso, devem ser planejadas, acompanhadas e avaliadas pelo 

professor responsável de forma a aprimorar abordagens de ensino e procedimentos 

didáticos, estimulando a criatividade e a autonomia do licenciando. 

 Com esse propósito é que se organizou o presente Regulamento do componente 

curricular Práticas de Ensino do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da UNIVASF, 

de acordo com o Projeto Pedagógico e Fluxograma do Curso, as Práticas de Ensino 

estão distribuídas em três disciplinas:  



I) Práticas de Ensino I, abrangendo a educação formal nas faixas da 

Educação Infantil e 1º. ao 5º. ano (Alfabetização à 4ª. série) do Ensino 

Fundamental, sendo 60 horas de atividades teórico/práticas e seminários de 

orientação, e 80 horas de estágio supervisionado, somando um total de 140 

horas; 

II) Práticas de Ensino II, abrangendo a educação formal nas faixas do 6º. ao 

9º. ano (5ª. à 8ª. série) do Ensino Fundamental, Ensino Médio (1º. ao 3º. ano) e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo 60 horas de atividades 

teórico/práticas e seminários de orientação e 70 horas de estágio supervisionado, 

somando um total de 130 horas; 

III) Práticas de Ensino III, a ser desenvolvida na educação não formal por 

meio de mediação pedagógica do ensino de Artes Visuais em instituições 

culturais (Museus, Galerias, Centros Culturais, Fundações Culturais), eventos 

especiais (Festivais, Salões, Exposições), Escolas de Arte, Organizações Não 

Governamentais (ONGs), entidades associativas, cooperativas, remanescentes 

quilombolas, indígenas ou Educação no Campo, sendo 60 horas de atividades 

teórico/práticas e seminários de orientação e 70 horas de estágio supervisionado, 

somando um total de 130 horas. 

 

2 BASE LEGAL 

 

 Os estágios curriculares constituem disciplinas obrigatórias para a conclusão dos 

cursos de licenciatura, identificando-os, principalmente, no seu caráter didático-

pedagógico e como instrumento que permite reforçar a relação da teoria com a prática 

pedagógica.  O presente regulamento fundamenta-se na legislação seguinte: 

 

A) Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio dos 
estudantes. 
B) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) nº.  9394/96. 
 
Art. 61. Em seus incisos I e II deixa claro a necessidade de associar teorias e práticas, 
podendo também ser aproveitadas experiências realizadas em instituições de ensino.  
Art. 65. Determina um mínimo de trezentas horas (300) para a realização de estágio, nos 
curso de Licenciatura.  
Art. 82. Diz que os sistemas devem estabelecer as normas para a realização dos estágios 
dos alunos regularmente matriculados. 
 



C) Resolução CNE/CS nº. 2,  de 19/02/2002 -  Institui a duração e a carga horária dos 
cursos de licenciatura,  determinando  um total de 400 (quatrocentas) horas de estágio 
curricular supervisionado a partir da segunda metade do curso. 
D) Resolução nº. 13/2006 – Atividades de Estágio Curricular no Âmbito da UNIVASF. 
E) Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Artes Visuais - 
Resolução CNE/CES nº. 01 de 16 de janeiro de 2009. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Vivenciar situações práticas do exercício profissional, possibilitando ao 

acadêmico a compreensão de sua função social junto à comunidade e interagindo com 

ela por meio da experimentação do referencial teórico/prático construído durante o 

curso, por meio do ensino, pesquisa e extensão. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Como atividade voltada para a integração entre teoria e prática no ensino de 

Artes Visuais, a disciplina de Práticas de Ensino oportunizará ao aluno condições de: 

 

1. Compreender melhor a sua função junto à comunidade escolar, 
interagindo com ela por meio de vivências que exijam reflexão do referencial 
teórico-metodológico adquirido na licenciatura; 
2. Vivenciar situações concretas da prática docente em espaços educativos 
formais e em espaços não formais de educação;  
3. Ampliar o desenvolvimento de suas habilidades pedagógicas e técnicas, 
agindo com ética, responsabilidade e competência durante a execução do 
estágio; 
4. Refletir sobre seu compromisso como educador, posicionando-se 
coerentemente entre fundamentação teórica e prática pedagógica, articulando 
saberes e necessidades dos alunos com objetivos e finalidades da série ou 
disciplina – objeto do estágio; 
5. Propor ações e trabalhos pedagógicos inovadores que introduzam 
mudanças na prática educativa, visando à transformação da sociedade. 

 

 

4 SISTEMÁTICA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NAS PRÁTICAS DE ENSINO 

 

 O estágio obrigatório dos cursos de licenciatura em Artes Visuais é processo 

educativo que contribui na formação profissional. 



 A sistemática do estágio obrigatório supervisionado na Licenciatura em Artes 

Visuais envolve a docência, entendida como a ação pedagógica exercida pelo estagiário 

junto a pessoas ou grupo de pessoas, em situação de ensino formal e sistemático ou em 

espaços não formais de educação, podendo assumir as seguintes formas: 

a) Observação de aulas: o licenciando observa com detalhes os 

procedimentos didáticos e abordagens de ensino em Artes Visuais utilizados 

pelo professor, assim como estuda o seu planejamento dentro do projeto 

pedagógico da escola e do currículo do município/estado em Arte; 

b) Regência Coparticipativa: participação do licenciando em atividades 

juntamente com o professor da instituição educacional formal ou não formal, 

refletindo sobre a experiência e a vivência prática como futuro professor de 

Artes Visuais; 

c) Regência de classe: o licenciando ministra aulas a partir da observação, 

sendo orientado pelo professor orientador do estágio; 

d) Atividades de mediação cultural em espaços educativos não-formais: 

instituições culturais (Museus, Galerias, Centros Culturais, Fundações 

Culturais), eventos especiais (Festivais, Salões, Exposições), escolas de Arte, 

Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades associativas, 

cooperativas, remanescentes quilombolas, indígenas ou Educação no Campo; 

e) Outras formas que sejam aceitas e aprovadas pelo Colegiado de 

Professores Efetivos do Curso e pelo professor responsável pelo estágio. 

 

 Os licenciandos em Artes Visuais da UNIVASF poderão computar um 

percentual dos estágios, caso tenham experiência pedagógica anterior como regente em 

uma instituição educacional formal ou não formal, desde que sigam os seguintes 

critérios: 

 

a) Do total de aulas destinadas à regência, no máximo 40 horas para o 

equivalente a no mínimo 6 meses de experiência comprovada. O restante, caso 

seja necessário, deverá ser cumprido na Prática de Ensino em que está 

matriculado; 

b) Atuar com a devida orientação e supervisão do professor responsável 

pela disciplina Prática de Ensino ao qual está matriculado. 

 



 O professor responsável por uma disciplina Práticas de Ensino, na Licenciatura 

em Artes Visuais da UNIVASF, orientará até 15 (quinze) alunos, devendo haver o 

desmembramento da turma quanto houver número maior de licenciandos matriculados, 

distribuindo-os com um dos demais professores responsáveis pelas disciplinas Práticas 

de Ensino. 

 Os professores de Práticas de Ensino devem ter formação e experiência 

consolidada nos níveis os quais estarão responsáveis por orientar no estágio 

supervisionado. 

 Os instrumentos de avaliação dos estágios obrigatórios poderão ser os seguintes: 

 

a) Ficha de avaliação pelo professor responsável;  

b) Ficha de avaliação pelo professor supervisor da instituição educacional;  

c) Projeto de docência;  

d) Relatórios; 

e) Seminários de socialização nos quais devem constar um olhar específico 

para a pesquisa em ensino de Artes Visuais ao aliar teorias e práticas;  

f) qualquer outro instrumento solicitado pelo professor da disciplina e 

informado aos discentes no início do estágio.  

 

 O controle e registro de frequência dos estagiários serão realizados pelo 

professor responsável e pelo profissional supervisor no campo de estágio, mediante 

ficha específica. 

 Os documentos necessários para a realização dos estágios durante as disciplinas 

Práticas de Ensino, de acordo com a legislação vigente, serão os seguintes: Convênio, 

Termo de Compromisso, Fichas de assinaturas de presença, Fichas de avaliação pelos 

professores responsáveis e supervisores. 

 

5 DIREITOS E DEVERES DO ESTAGIÁRIO 

 

 São direitos do estagiário, licenciando em Artes Visuais da UNIVASF: 

 

1. Ter acesso ao Regulamento das Práticas de Ensino da Licenciatura em 

Artes Visuais da UNIVASF, das leis e regulamentos que regem o estágio e todo 

o material de acompanhamento/avaliação a ser utilizado; 



2. Conhecer antecipadamente os critérios de avaliação a serem utilizados; 

3. Ser atendido pelo professor responsável da Prática de Ensino em suas 

necessidades; 

4. Receber orientações e apoio para a definição tanto do campo de estágio 

como da execução do mesmo; 

5. Ser informado com antecedência necessária de atividades, encontros, 

reuniões e outras ações que exijam a sua participação; 

6. Sugerir procedimentos didáticos e abordagens de ensino para a melhoria 

e aperfeiçoamento dos trabalhos de estágio, em todos os momentos e 

modalidades; 

7. Ser atendido pelo professor responsável nos horários previstos para a 

orientação individual; 

8. Recorrer de decisões que julgar injustas ou incorretas, apresentando por 

escrito sua argumentação primeiramente ao professor responsável pela Prática de 

Ensino e, caso não seja resolvido, junto à Coordenação do Curso. 

 

 São deveres do estagiário, licenciando em Artes Visuais da UNIVASF: 

 

1. Assinar termo de compromisso com a instituição educacional formal ou não 

formal na qual pretende realizar o estágio, conforme formulário já existente no 

Curso, o qual deve ser assinado também pela coordenação do mesmo e pelo 

Diretor da escola/campo de estágio. Esse documento deverá estar assinado antes 

do início do estágio; 

2. Apresentar seu projeto de estágio para aprovação, dentro dos prazos e normas 

estabelecidas pelo professor responsável; 

3. Cumprir com responsabilidade e qualidade todas as ações previstas no projeto 

informando ao professor responsável quaisquer modificações ocorridas; 

4. Comparecer ao estágio pontualmente, nos dias, horários e locais estipulados; 

5. Cumprir integralmente a carga horária pré-estabelecida (frequência de 100% –  

cem por cento). 

6. Desenvolver suas habilidades técnicas, humanas e pedagógicas com ética, 

exercitando também suas potencialidades de liderança e comunicação; 



7. Elaborar e apresentar todos os relatórios assim como demais atividades 

exigidas pelo professor responsável pela Prática de Ensino, de acordo com os 

prazos e normas estabelecidas; 

8.  Participar do seminário de estágio, apresentando a pesquisa desenvolvida na 

área de ensino de Artes Visuais, vinculando teorias e práticas no campo de 

estágio em um foco de atuação específico; 

9. Buscar aprofundamento das ações a serem desenvolvidas no estágio, 

realizando os estudos e as pesquisas que se fizerem necessários; 

10. Cumprir todos os dispositivos legais referentes ao estágio. 

 

 

6 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

 Critérios de avaliação:  

 

1. Capacidade de conciliar teoria e prática na execução de projetos da ação 

pedagógica; 

2. Domínio dos conteúdos, procedimentos e metodologia de ensino; 

3. Capacidade de organizar/coordenar e executar as atividades propostas pelo 

professor orientador das Práticas de Ensino; 

4. Cientificidade, coerência, ordem, organização, correção gramatical na 

apresentação dos trabalhos; 

5. Comunicação, fluência verbal; 

6. Produção textual (individual e/ou em grupo); 

7. Frequência, responsabilidade e ética no desempenho das atividades e no 

relacionamento interpessoal; 

8. Eficiência na realização dos relatos e participação nos seminários de 

socialização das experiências e pesquisas em ensino de Artes Visuais. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE ARTES VISUAIS 
CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS  

 
 
RESOLUÇÃO Nº. 01/2011  
 

Dispõe sobre os estágios supervisionados realizados 
nas disciplinas de Práticas de Ensino do Curso de 
Licenciatura em Artes Visuais do Colegiado de 
Artes Visuais da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco – UNIVASF.  

 
 O Colegiado do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco, no uso de suas atribuições,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º. Regulamentar as disciplinas de Práticas de Ensino do Curso de Licenciatura em 

Artes Visuais da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. 

 

Art. 2º. Conforme a Resolução nº. 13/2006, do CONUNI da UNIVASF, Capítulo II, 

artigo 2º., conceituam-se as atividades de estágio na UNIVASF com finalidade de 

proporcionar aos estudantes experiência prática na sua linha de formação, possibilitando 

uma complementação do processo do ensino, de aprendizagem e de vivência social.  

 

Parágrafo único. Em consonância com o Regulamento Específico do Componente 

Curricular Práticas de Ensino do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da UNIVASF, 

a distribuição da carga horária deverá contemplar: 

 
I. Os fundamentos teóricos sobre o ensino do conhecimento específico; a 

formação do professor e sua inserção no mercado de trabalho; a realidade 



educacional brasileira do ensino do conhecimento da formação, com ações junto 

a órgãos normativos e executivos do sistema e espaços educativos não formais; 

II. Os fundamentos teórico-metodológicos, avaliativos e instrumentais do 

ensino do conhecimento específico, associados à pesquisa e investigação no 

ambiente escolar, bem como relatos de experiências bem sucedidas;  

III.  As experiências de observação, planejamento e vivência no campo de 

estágio da educação básica e em instituições culturais e sociais. 

 
Art. 3º. Em conformidade com a Resolução nº. 13/2006, do CONUNI da UNIVASF, as 

Práticas de Ensino devem enfatizar a formação docente vivenciada no ambiente 

concreto de trabalho não assegurando vínculo empregatício ao discente junto à 

empresa ou instituição na qual o realize, podendo, no entanto, ser uma atividade 

remunerada. 

 

Parágrafo único. A etapa de vivência e execução do projeto no campo de estágio em 

espaços da educação formal e da educação não formal deve ser desenvolvida 

abrangendo a duração mínima e aproximada de 40 horas-aula. 

  

Art. 4º.  As Práticas de Ensino do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da 

UNIVASF estão distribuídas da seguinte forma:  

§ 1 – Práticas de Ensino I, com 140 horas, realizada no 5º. período do Curso. 

Esta deverá ter atividade de estágio realizado em instituição educacional formal 

em níveis da Educação Infantil ou do Ensino Fundamental I (1º. ao 5º. ano), em 

escolas públicas ou particulares;  

§ 2 – Práticas de Ensino II, com 130 horas, realizada no 6º. período do Curso. 

Esta deverá ter atividade de estágio realizado em instituição educacional formal 

em níveis do Ensino Fundamental II (6º. ao 9º. ano), Ensino Médio ou Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), em escolas públicas ou particulares;  

§ 3 – Práticas de Ensino III, com 130 horas, realizada no 7º. período do Curso. 

Esta deverá ter atividade de estágio realizado em instituição educacional não 

formal, instituições culturais (Museus, Galerias, Centros Culturais, Fundações 

Culturais), eventos especiais (Festivais, Salões, Exposições), escolas de Arte, 

Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades associativas, 

cooperativas, remanescentes quilombolas, indígenas ou Educação no Campo. 



 

Art. 5º. As Práticas de Ensino são componentes curriculares obrigatórios (disciplinas) 

do Curso. Cada Prática de Ensino é ministrada e supervisionada por um ou, quando 

necessário, dois professores efetivos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da 

UNIVASF que tenham experiência na prática docente em Artes Visuais e estejam 

trabalhando na área Conhecimentos Pedagógicos em Artes Visuais constante no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução entende-se que toda e qualquer 

atividade de estágio será sempre curricular e supervisionada.  

 

Art. 6º. Para cursar qualquer uma das Práticas de Ensino será necessário ao licenciando 

em Artes Visuais da UNIVASF ter cursado antes, pelo menos, uma carga horária 

mínima de 480 horas em disciplinas dos eixos Teoria e Pesquisa em Artes Visuais e 

Experimentação e Produção do Conhecimento em Artes Visuais, que colaboram com 

fundamentos e procedimentos específicos do ensino das Artes Visuais, além das 

disciplinas abaixo relacionadas, pertencentes ao eixo Conhecimentos da Prática 

Pedagógica em Artes Visuais: 

 

a) Fundamentos Sociofilosóficos da Educação; 

b) Política e Gestão da Educação Brasileira; 

c) Psicologia da Educação; 

d) Fundamentos do Ensino de Artes Visuais; 

e) Metodologia e Didática do Ensino de Arte. 

 

Art. 7º. Os alunos que estejam exercendo, em período concomitante ao componente 

Prática de Ensino em que estão matriculados, atividade docente comprovada no 

contexto educativo correspondente ao do nível do estágio em curso, poderão aproveitar 

a atividade docente que já exercem como estágio, de acordo com o Regulamento 

Específico do Componente Curricular Práticas de Ensino do Curso de Licenciatura em 

Artes Visuais da UNIVASF, atuando sob a orientação do professor orientador.  

 

Art. 8º. Os casos omissos serão submetidos à apreciação e aprovação do Colegiado do 

Curso. 



  

Art. 9º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Juazeiro, 12 de setembro de 2011. 

 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes Visuais  
 


