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PPRROOPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  DDOO  GGRRUUPPOO  DDEE  DDOOCCEENNTTEESS

  DDOOSS  EESSTTÁÁGGIIOOSS  OOFFEERRTTAADDOOSS  PPEELLAA  

FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  DDAA  UUFFBBAA

O grupo representativo dos docentes 

responsáveis pelos estágios ofertados 

pelo Departamento de Educação II aos 

Cursos de Licenciatura da 

Universidade Federal da Bahia, diante 

dos efeitos ocasionados pela 

suspensão das atividades acadêmicas 

devido à pandemia da Covid-19, 

apresenta algumas concepções, 

inquietações e proposições a serem 

consideradas acerca da possibilidade 

de retomada das atividades de 

estágio. A fim de contemplar a 

heterogeneidade própria dos 

processos de formação, foi 

considerada a diversidade de áreas 

dos cursos de licenciatura, bem como 

as singularidades dos itinerários 

formativos e as especificidades dos 

campos de atuação de cada curso. 

Com esse esteio, o grupo  desenvolveu 

proposições ampliadas com o objetivo 

de fornecer, a partir do lugar 

especializado do estágio como campo 

de conhecimento, subsídios para os 

processos decisórios a ocorrerem em 

outras instâncias, das quais destacam-se 

os colegiados dos cursos.

O Estágio Supervisionado é componente 

curricular obrigatório e relevante como 

experiência profissionalizante, que, 

historicamente, tem se constituído como 

um espaço-tempo fundante na formação 

inicial de professores. Por sua potência 

articuladora entre ensino e pesquisa, se 

configura numa perspectiva transversal e 

multidisciplinar.

Os componentes de Estágio 

Supervisionado obrigatório vinculados à 

Faculdade de Educação são campos de 

produção de conhecimento diretamente 

relacionados com a experiência 

profissional. Com a imersão nos espaços 

de atuação profissional, os estagiários 

vivenciam a etapa final da formação, 

observando e intervindo nas atividades 
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específicas da sua área de 

conhecimento. Por ser o momento de 

vivência profissional, os Estágios 

integram as dimensões prática e 

teórica dos processos de ensino-

aprendizagem. Para além da dicotomia 

entre teoria e prática, ressalta-se que 

os estágios, enquanto campo de 

produção de conhecimento, 

estabelecem diretamente relação 

entre ensino e pesquisa. A pesquisa 

sobre o ensino é condição 

indispensável nesse momento em que 

a imersão ao campo possibilita a 

observação como caminho 

metodológico para refletir sobre as 

possibilidades de atuação, além de 

contribuir com a Educação Básica, 

podendo-se investigar as diversas 

questões que se apresentam nos 

espaços educativos, desde a gestão 

até a difusão do conhecimento.

Após reuniões realizadas na sala 

virtual do Departamento de Educação 

II, por meio da plataforma Mconf RNP, 

em 30 de junho, 07 e 13 de julho, o 

grupo se decidiu por elaborar essa 

proposta ampla, coletiva e dialogada, 

considerando os subgrupos e suas 

respectivas áreas de atuação, quais sejam: 

Licenciatura em Química – Isadora 

Gonzalez e Viviane Florentino; Licenciatura 

em Artes Visuais – Disalda Mara e Samira 

Sten; Licenciatura em Ciências Biológicas – 

Denise Guerra e Herbert Gomes; 

Licenciatura em Letras – Noemi Santana, 

Fátima Aparecida, Raquel Nery Bezerra, 

Sandra Carneiro; Licenciatura em 

Pedagogia – Karina Menezes, Cilene Canda, 

Leila Franca Soares e Verônica Domingues; 

Licenciatura em Ciências Naturais – Izaura 

Cruz; Licenciatura em História – Carollina 

Lima; Licenciatura em Educação Física – 

Regina Marchesi e Cesar Leiro; Licenciatura 

em Ciências Sociais – Adriana e Gustavo 

Roque ; Licenciatura em Matemática – 

Mariana Pinheiro; Licenciatura em 

Geografia – Fábio Pessoa.

Nesse sentido, para uma possível 

retomada de realização das atividades dos 

estágios ou para o aproveitamento de 

atividades equivalentes aos estágios, o 

grupo apresenta as seguintes proposições:

    a) que sejam flexibilizados aspectos 

previstos nas normativas externas, bem 

como nos documentos internos da UFBA, 

para estudantes inscritos em componentes 

de estágio no semestre 2020.1 e para 

estudantes concluintes, devendo cada 

caso ser analisado pelo respectivo 

Colegiado;
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b) que sejam reconhecidas as 

experiências formativas e profissionais de 

estudantes, bem como experiências 

institucionais, como participação no 

Programa Residência Pedagógica, em 

escolas da Educação Básica, para fins de 

equiparação com o estágio supervisionado 

obrigatório, de acordo com a natureza da 

experiência, em consonância com o 

previsto no Projeto Pedagógico do Curso e 

pautado nas normativas sobre estágios 

supervisionados, passando, para tanto, por 

análise do respectivo Colegiado;

c) que se considerem 

atividades remotas e on-line 

direcionadas a ensino, apoio 

pedagógico e planejamento de 

formação (provenientes de projetos 

de extensão integrados a atividades 

de ensino, atividades 

supervisionadas de trabalho on-line, 

etc.) como possíveis campos de 

atuação profissional para 

licenciandos. Para tanto, faz-se 

necessário mapear tais atividades e 

seus respectivos campos, bem como 

instituições e profissionais envolvidos no 

planejamento e oferta destas;

    d) que seja estabelecida parceria, 

firmando acordos de protocolos 

institucionais entre a UFBA e as secretarias 

de Educação estadual e municipal para 

oferta de vagas e para a realização do 

estágio supervisionado obrigatório durante 

a pandemia;

e) que se disponibilize 

infraestrutura de conexão de internet, 

através de wi-fi social, redes livres, 

apoio à aquisição de planos de 

internet, abarcando os diferentes 

sujeitos envolvidos;

    h) que sejam inseridas, em espaço 

virtual oficial, informações sobre os 

estágios, organizadas por unidade, 

como canal oficial de comunicação, 

com docentes de estágio e outros 

entes institucionais;

    i) que seja realizada formação para 

docentes e discentes voltada para o 

estudo, a pesquisa e a produção de 

conhecimento on-line, buscando 

plataformas customizáveis, 

responsivas e acessíveis para as aulas 

e orientações, contemplando a 

autonomia docente no 

encaminhamento de seu 

planejamento pedagógico.
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Na expectativa de que as proposições 

explicitadas sejam aceitas pela 

Congregação da Faculdade de 

Educação, agradecemos e 

subscrevemo-nos,

Adriana Queiroz, César Leiro, Carollina 

Lima, Carolina Trindada, Cilene Canda, 

Denise Guerra, Disalda Mara Leite, 

Fátima Aparecida de Sousa, Fábio 

Pessoa, Gustavo Roque de Almeida, 

Herbert Gomes da Silva, Isadora 

Gonzalez, Izaura Cruz, Izis Santiago, 

Karina Menezes, Leila Soares, Mariana 

Pinheiro, Noemi Santana, Regina 

Marchesi, Samira Sten, Sandra 

Carneiro, Raquel Nery Bezerra, 

Verônica Domingues e Viviane 

Florentino.
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