
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS-PORTUGUÊS 

  

 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO COLEGIADO 

DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS - 

PORTUGUÊS Nº 001/2022  

 

Estabelece a possibilidade e as exigências para o 

desenvolvimento das Atividades do Estágio 

Curricular Obrigatório de Letras-Português no 2º 

SEMESTRE LETIVO DE 2021, por meio do ensino 

não presencial e/ou remoto, para o período em que 

durarem as excepcionalidades da pandemia da 

COVID-19 e revoga a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 

DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM LETRAS - PORTUGUÊS Nº 003/2020.  

 

 

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho Estadual de Educação nº 03/2020, 

aprovada em 17/07/2020, que altera os artigos 1º e 2º da Deliberação nº 01/2020 – 

CEE/PR, para permitir atividades educacionais não presenciais em aulas práticas de 

laboratório e estágios supervisionados obrigatórios;  

 

CONSIDERANDO a Resolução CEPE nº 0166/2008, que regulamenta os 

Estágios de Graduação da Universidade Estadual de Londrina;  

 

CONSIDERANDO as Resoluções CEPE nº 032/2021 e nº 023/2021, as quais 

regulamentam as atividades acadêmicas de graduação, enquanto perdurarem as 

excepcionalidades decorrentes da pandemia COVID-19, vinculadas aos Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC) e ao Calendário das Atividades Acadêmicas dos Cursos de 

Graduação na Universidade Estadual de Londrina;  

 

CONSIDERANDO os princípios para organização das atividades acadêmicas, no 

ensino remoto emergencial, regulamentados pela Resolução CEPE n° 032/2021, a saber: 

a qualidade do ensino; a inclusão social e a segurança sanitária;  

 

CONSIDERANDO a Instrução de Serviço PROGRAD Nº 001/2021, que 

estabelece procedimentos quanto ao protocolo de novas solicitações de Estágio Curricular 

Obrigatório e outros documentos relativos aos Estágios Curriculares Obrigatórios, para o 

período de pandemia, enquanto perdurarem as excepcionalidades decorrentes da COVID-

19, para os Cursos de Graduação da Universidade Estadual de Londrina; 

 



CONSIDERANDO a necessidade de adequar os procedimentos relativos ao 

protocolo de novas solicitações de Estágios Curriculares Obrigatórios, de prorrogações e 

outras alterações, dentre outros documentos referentes à tramitação de Estágios 

Curriculares Obrigatórios;  

 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO CEPE n. 0001/2022, que indica em seu Art. 

1º que “Fica autorizado o retorno das atividades acadêmicas de graduação, preferencialmente 

no formato remoto e, de forma excepcional, no formato presencial, durante o período de 24 

de janeiro de 2022 a 12 de fevereiro de 2022";  

 

CONSIDERANDO o Plano Especial de Matriz Curricular do curso de Letras-

Português, vigente enquanto durarem as excepcionalidades da pandemia da COVID-19; 

 

O Colegiado do Curso de Graduação em Letras-Português vem INSTRUIR: 

Art. 1º Fica permitida ao Curso de Graduação em Letras-Português a realização das 

atividades do Estágio Curricular Obrigatório de forma não presencial e/ou remota, 

enquanto durarem as excepcionalidades da pandemia da COVID-19, desde que haja 

garantia das condições técnicas e pedagógicas, e sejam assegurados os objetivos e 

direitos de aprendizagem previstos no Projeto Pedagógico do Curso em vigência, 

respeitadas ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso. 

Art. 2º As atividades do Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Graduação em 

Letras-Português, a serem realizadas de forma não presencial e/ou remota, deverão 

atender às seguintes exigências: 

I. Quanto à carga horária do Estágio Curricular Obrigatório que será cumprida 

em cada uma das fases, de acordo com a Resolução CEPE nº 032/2021 e nº 

023/2021: 

 

O currículo do curso de Letras Português prevê que o estagiário deverá cumprir um total 

de 200 (duzentas) horas em cada ano letivo. O estágio será desenvolvido de forma 

flexibilizada, tendo em vista o número de turmas e professores supervisores, a fim de se 

adequar ao contexto de pandemia. Estamos propondo que esse estágio seja desenvolvido 

da seguinte maneira:  

a) 60 (sessenta) horas na disciplina 2EST101 (estudantes do 3º ano) ou 2EST103 

(estudantes de 4º ano), conforme o Plano Especial de Matriz Curricular; 

b) 140 (cento e quarenta) horas na disciplina 2EST102 (estudantes do 3º ano) ou 

2EST104 (estudantes de 4º ano), de acordo com a seguinte distribuição:  

b.1) Observação e participação efetiva em atividades didáticas: 20 horas; 

b.2) Avaliação de trabalhos: 25 horas; 

b.3) Regência: preferencialmente 10 horas; 

 

A integralização das 140 horas compreenderá: a pesquisa escolar, o planejamento das 

aulas, as reuniões com o supervisor (individualmente ou em grupos) e a produção de 

artigo científico sobre o estágio. 

 



c) Os(As) estudantes do currículo antigo matriculados na disciplina 6EST116 

daquele currículo estarão efetivamente vinculados às disciplinas 2EST103 e 

2EST104 do atual 4º ano.  

 

Art. 3º A supervisão de estágio, em cada uma das fases, será realizada de acordo com a 

Resolução CEPE nº 032/2021. 

 

a) Para a Fase 1, o supervisor de estágio deverá ter acesso às plataformas virtuais 

para acompanhar as atividades de seus estagiários. 

b) Para uma eventual Fase 2, no caso do ensino remoto, o supervisor de estágio 

deverá ter acesso às plataformas virtuais para acompanhar as atividades de seus 

estagiários; no caso do ensino presencial, o professor supervisor deverá 

acompanhar seus estagiários sempre que possível, observando-se a segurança 

sanitária de todos os envolvidos. 

 

Art. 4º As atividades de Estágio Curricular Obrigatório serão realizadas, em cada uma 

das fases, de acordo com a Resolução CEPE nº 032/2021. 

  

Nas duas séries da graduação, os estagiários poderão fazer as atividades da seguinte 

maneira: 

Na Fase 1, estão previstas as seguintes atividades de modo remoto: pesquisa escolar, 

planejamento das aulas, reuniões com professor supervisor, avaliação de trabalhos, além 

da observação, participação e regência, usando-se as plataformas de uso corrente na 

Universidade.  

Em conformidade com o OF. CIRC. PROGRAD Nº 003/2021 e com a Reunião da 

PROGRAD com Coordenadores de Estágio das Licenciaturas realizada em 29/09/2021, 

também estão previstas as seguintes atividades: 

a) Observações e participações alternativas (item I.b.1): 

a.1) análises das Aulas Paraná e/ou São Paulo em vídeo; 

a.2) filmes com temática educacional, a serem definidos; 

a.3) minicursos do 4º ESTAGIAR - Encontro do Estágio de Língua 

Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, realizado em junho de 

2021; 

a.4) relatos de experiência publicados nos Anais de todas as edições do 

ESTAGIAR; 

a.5) pesquisas de contexto de funcionamento das escolas. 

b) Regências e avaliações de trabalho alternativas (itens I.b.2 e I.b.3): 

b.1) regências simuladas; 

b.2) regências gravadas; 



b.3) minicursos para participantes do 5º ESTAGIAR, a ser realizado em 

junho de 2022. 

Na Fase 2, o estágio será realizado de maneira híbrida, a depender das condições 

sanitárias. 

Art. 5º As avaliações dos estagiários incluem: participação nas reuniões com seu 

supervisor, cumprimento das etapas do estágio (além das atividades já listadas, pesquisa 

escolar, elaboração dos planos de aula, elaboração de instrumentos de avaliação, regência 

e produção acadêmica escrita). 

Art. 6º Está assegurado ao (à) estudante, em situação de amparo legal, a possibilidade de 

realização das atividades do Estágio Curricular Obrigatório em regime especial, de acordo 

com a Instrução de Serviço nº 001/2021. Os estagiários em situação de amparo terão 

assegurados seus direitos, tanto na Fase 1 quanto na eventual Fase 2. 

 

Art.7º Os (As) estudantes em Estágio Curricular Obrigatório poderão solicitar o 

cancelamento da atividade de estágio, num período de até 15 (quinze) dias após seu início, 

podendo realizá-la em outro momento. 

 

Art. 8º Os casos omissos nesta Instrução de Serviço serão resolvidos pela Coordenação 

de Estágio, pelo Colegiado de Curso e pela PROGRAD. 

 

Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

Londrina, 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 
Profa. Dra. Isabel Cristina Cordeiro 

Coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Letras-Português 


