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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
Secretaria dos Conselhos - UEFS/REIT/GAB/SECCONS

RESOLUÇÃO CONSEPE 075/2021

Dispõe sobre o aproveitamento da carga horária das atividades realizadas no Programa Residência Pedagógica para os Componentes Curriculares Estágio
Supervisionado Obrigatório dos cursos de Licenciatura da UEFS.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), no uso
de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Definir sobre o aproveitamento das atividades realizadas no âmbito do Programa Residência Pedagógica (PRP) para o Componente Curricular Estágio
Supervisionado Obrigatório e/ou Atividades Complementares (AC), para os estudantes dos cursos participantes do PRP.

Parágrafo Único - O aproveitamento do qual trata a presente Resolução deve ser realizado respeitando o Projeto Pedagógico de cada curso.

Artigo 2º - A carga horária da Residência Pedagógica a ser aproveitada refere-se à etapa correspondente à observação, coparticipação e/ou regência de classe na
unidade escolar.

Artigo 3º - Para solicitar o aproveitamento da carga horária prática, o estudante deve estar regularmente matriculado no Componente Curricular Estágio
Supervisionado Obrigatório.

Parágrafo Único - O aproveitamento pode ocorrer em duas modalidades:

I. A posteriori, em que o estudante já cumpriu as atividades da Residência Pedagógica e quer aproveitar a carga horária (CH) do PRP no cumprimento da CH do
estágio referente às atividades desenvolvidas junto à escola;

II. Concomitante, na qual o estudante realiza o Componente Curricular Estágio Supervisionado Obrigatório e a Residência Pedagógica, desenvolvendo nesta,
atividades compatíveis com a modalidade e natureza do estágio que pretende aproveitar. As atividades do Componente Curricular Estágio Supervisionado
Obrigatório serão desenvolvidas na mesma Unidade Escolar em que o estudante já atua na Residência Pedagógica, respeitados o nível de ensino e a etapa do estágio
obrigatório.

Artigo 4º - Para ambas as modalidades definidas no Artigo 3º, o estudante deve apresentar, ao Colegiado do Curso, os documentos comprobatórios da participação
no PRP.

Parágrafo único – Os documentos comprobatórios são:

a. declaração emitida pelo coordenador institucional do PRP comprovando a participação no programa, contendo a CH de atividades desenvolvidas;
b. relatório de estágio, em caso de aproveitamento a posteriori;
c. plano de trabalho, em caso de aproveitamento concomitante.

Artigo 5º - A solicitação deverá ser avaliada pelo Colegiado do Curso, consultados a Coordenação de Estágio do Curso e o Professor de Estágio, responsável pelo
componente em que o estudante está matriculado.

Artigo 6º - Independente da modalidade, o pleiteante deve frequentar regularmente as aulas com o Professor de Estágio e desenvolver as atividades do componente
em que esteja matriculado.

Artigo 7º - O deferimento para o aproveitamento, em ambas as modalidades definidas no Artigo 3º, deverá atender aos critérios discriminados em seguida,
respeitando-se as naturezas dos estágios e as especificidades dos Cursos de Licenciatura da UEFS:

I - Para aproveitamento da carga horária no estágio correspondente às atividades de observação e diagnóstico, o discente deve ter cumprido ou estar cumprindo o
momento de ambientação na unidade escolar.

II - Para aproveitamento da carga horária no estágio correspondente às atividades de coparticipação (regência compartilhada - apenas nos cursos que apresentarem
essa modalidade), o discente deve ter cumprido ou estar cumprindo o momento de imersão com observação participante, na unidade escolar.

III - Para aproveitamento da carga horária no estágio correspondente às atividades de regência de classe, o discente deve ter realizado ou estar realizando atividades
de regência em níveis de ensino compatíveis.

Artigo 8º - Os Colegiados dos Cursos poderão, com base na Resolução CONSEPE de Atividade Complementar e mediante a solicitação do estudante, aproveitar a
carga horária da Residência Pedagógica como Atividade Complementar, se o aproveitamento para o Estágio Supervisionado não tiver ocorrido.

Artigo 9º - Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado do Curso, consultada a Coordenação de Estágio dos Cursos de Licenciatura da UEFS.

Gabinete da Reitoria, 22 de julho de 2021.

Evandro do Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE
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Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 23/07/2021, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00033266398 e o código CRC 91A5F7BE.

Referência: Processo nº 071.9927.2020.0013044-13 SEI nº 00033266398
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