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RESOLUÇÃO Nº 02 DE 23 DE ABRIL DE 2013 

 
Regulamenta o Estágio Supervisionado do 
Curso de Música. 
 
 

Art. 1º - Esta Resolução tem o objetivo de estabelecer as normas e o manual do 

estagiário do curso de Licenciatura em Música, denominados, a partir de agora estágios 

1, 2, 3 e 4, sendo os de número 1 e 2 , estágios de observação  e 3 e 4 , estágios de 

atuação. 

§1º As disciplinas “Psicologia da Educação II” e “Políticas Educacionais e 

Organização da Educação no Brasil” são pré-requisitos para o Estágio 1. 

§2º O Estágio 1 é pré-requisito para todos os outros.                   

§3º Os Estágios 2, 3 e 4 não precisam ser cursado nessa ordem. 

  

Capítulo I – Da carga-horária 

 

Art. 2º - O aluno deverá cumprir 400 horas de estágio (conforme Lei Federal 

Ordinária nº 9.131 de 25 de novembro de 1995), distribuídas igualmente nos estágios 

1,2,3 e 4. 

§1º - O aluno que já exerce atividade docente em instituições devidamente 

regulamentadas terá 50% da carga horária total abonada, devendo cumprir as demais 

atividades previstas pelo professor supervisor. 

§2º - 25% da carga horária total do estágio poderá ser cumprida com atividades 

artístico-padagógicas como apresentações em instituições tradicionais de ensino e outras 

instituições como hospitais, creches, asilos, organizações não governamentais (ONGs) de 

fins sociais, indústrias,etc. 

§3º - A carga-horária deverá ser cumprida em diversos contextos sócioeducativos 

da seguinte forma: 

40% em escola regular 

40% em escola de música 

20% em projetos sociais e/ou culturais 
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§4º - O número de horas que ultrapassar o mínimo estipulado em cada semestre 

não poderá ser computado para o semestre seguinte. 

§5º - O aluno que não conseguir cumprir a carga horária da disciplina no período 

regular de seu curso, poderá cumpri-la até o término do tempo máximo de integralização 

do curso.  

Art. 3º - Alunos que atuam como professores de música em projetos de extensão 

poderão computar estas mesmas horas para o estágio de atuação, desde que compareçam 

às orientações de extensão e às supervisões de estágio. 

 

Capítulo II – Dos Orientadores 

 

Art. 4º - Os coordenadores de estágio deverão ser os professores do 

Departamento de Música da UFSJ da área de Educação Musical. Estarão sob sua 

responsabilidade a coordenação geral e a orientação dos professores supervisores e 

estagiários no cumprimento dos termos legais e da prática pedagógica. 

 

Art. 5º - A supervisão de estágio será efetuada pelos professores do 

Departamento de Música, de acordo com a área específica do contexto observado, tais 

como: instrumento ou canto, regência, musicalização, percepção e matérias teóricas. 

 

Capítulo III - Disposições Gerais 

           

Art. 6º - Serão considerados contextos de estágio: escolas de música, escolas 

regulares, creches, projetos sociais e culturais, orquestras, bandas de música, corais, entre 

outros. A porcentagem para distribuição da carga-horária deverá cumprir o disposto no 

Art. 1º §3º desta resolução. 

Art. 7º - A ausência nas orientações presenciais será reposta com o aumento na 

carga horária de observação ou atuação a critério do supervisor. 

Art. 8º - A documentação comprobatória deverá ser entregue ao supervisor, no 

prazo estipulado pelo mesmo. 
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Art. 9º - O supervisor do estágio poderá utilizar as Atividades Pedagógicas 

Aplicadas como carga horária complementar de estágio. 

Parágrafo Único - Serão consideradas Atividades Pedagógicas Aplicadas: pesquisa 

de áreas de atuação, aulas simuladas com temas predeterminados, elaboração de planos de aula, 

criação de atividades e materiais didáticos, fichamento de livros e textos, elaboração de projetos, 

apresenação de workshops em instituições, eventos, seminários ou festivais.  

Art. 10 - A supervisão deverá ser feita em no mínimo oito encontros semestrais, 

distribuídos a critério do supervisor. 

 Art. 11 - O cômputo das horas para os alunos que ingressaram antes da vigência 

desta resolução será feito com o aproveitamento da carga horária já cumprida. 

           Art. 12 - Os casos não previstos nesta resolução serão analisados pelo Colegiado 

de Curso. 

Art. 13 - Tais normas entram em vigor a partir do primeiro semestre letivo de 

2013. 

 

São João del-Rei, 23 de abril de 2013. 

 

 

 

 

Elenis Guimarães 
Coordenador do Curso de Música 

 
 

 
 
 

Aprovada pelo Colegiado do Curso de Música em 23 de abril 2013. 
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ANEXO I 
 

MANUAL DO ESTAGIÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O Estágio Supervisionado é uma atividade temporária, de caráter prático, 

necessário para o exercício da profissão. Nos cursos de licenciatura, ele possibilita a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso no ambiente real de 

trabalho, imprescindível para o futuro exercício do magistério.  
 
O estágio em licenciatura é muito especial e diferencia-se totalmente daquele 
destinado aos cursos de Bacharelado, pois se direciona para futuros educadores, que, 
no Ensino Básico, constituem o alicerce para a formação de profissionais de todas as 
categorias e, principalmente, daquelas que exigem formação acadêmica (BIANCHI; 
ALVARENGA; BIANCHI, 2004).  

 
 

O intercâmbio entre alunos, instituições formadoras e o mercado de trabalho é 

imprescindível para o aprendizado, pois favorece a consolidação de conceitos abordados, 

como também a vivência de novas experiências.  

 
 

2 OBJETIVOS  

 Instrumentalizar o aluno para uma melhor atuação na prática docente, através do 

contato direto com a realidade social e econômica de sua área de atuação; 

 Possibilitar ao aluno a auto–avaliação, a partir dos conhecimentos e habilidades 

específicas adquiridas até então; 

 Desenvolver no aluno o hábito de pesquisa, análise e avaliação; 

 Proporcionar ao aluno sua inserção no mercado de trabalho; 

 Fortalecer o caráter empreendedor do aluno. 

 
 
3 CAMPO DE ESTÁGIO – INSTITUIÇÕES CONCEDENTES 
 

São consideradas concedentes instituições regulares de ensino, pessoas jurídicas 

de Direito Privado e órgãos da Administração Pública como, por exemplo, as escolas da 
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rede pública e particular de ensino regular, escolas de educação infantil, educação 

especial e escolas especializadas de música, os conservatórios, as orquestras, bandas de 

música, corais e os cursos de extensão oferecidos pelo DMUSI.  

É desejável que o estágio se realize em ambientes que tenham condições de 

proporcionar experiência prática na formação dos estudantes. No entanto, nem sempre é 

possível proporcionar ao aluno uma experiência progressiva de estágio, uma vez que 

muitas instituições concedentes não dispõem de professores especialistas de música. 

Nesse caso, o aluno poderá obter orientações dos professores do curso para atuarem 

nessas instituições (PROJETO PEDAGÓGICO DMUSI/UFSJ, p.78).  

 
 
3.1 Atribuições da instituição concedente 
 

 Receber o estagiário, encaminhando-o ao profissional designado para proceder ao 

acompanhamento e supervisão de seu trabalho; 

 Autorizar a permanência do estagiário nas suas dependências e seu contato com o 

pessoal da administração (biblioteca, secretaria, sala de professores, etc), 

especialistas e corpo docente; 

 Colaborar para o aprimoramento do estagiário, possibilitando o seu 

acompanhamento e participação nas atividades didático-pedagógicas da 

instituição; 

 Atestar, através de assinatura em documento próprio, o cumprimento da carga 

horária cumprida pelo estagiário; 

 Comunicar ao Coordenador de Estágio da Escola de Música o descumprimento de 

qualquer norma por parte do estagiário, para as devidas providências. 

 

3 2 Natureza do vínculo 
 
Não existe vínculo empregatício entre instituição concedente e o estagiário.  
 

Obs. Fica a critério da instituição concedente instituir Bolsa de Estágio em valor e 

condições acordadas diretamente com o estagiário. 
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4 O ESTAGIÁRIO 

 

De acordo com a Resolução CNE/CP 2  de 19 de fevereiro de 2002, podem atuar 

como estagiário o aluno regularmente matriculado e que esteja cursando o 5º, 6º e 7º 

períodos dos cursos de Licenciatura em Música – Habilitação Educação Musical e 

Licenciatura em Música – Habilitação em Instrumento ou Canto e/ou que apresenta 

condições de estagiar, de acordo com o parecer do professor coordenador do estágio.  
 
Pela especificidade do Curso de Música, optou-se por ofertar o Estágio 
Supervisionado a partir do terceiro período, já que muitos alunos já atuam 
profissionalmente e têm como campos possíveis de estágio os mais variados 
ambientes de ensino e aprendizagem musicais (PROJETO PEDAGÓGICO 
DMUSI/UFSJ, p.77). 

 
 
 
4.1 Atribuições do estagiário 
 

 Conhecer a estrutura física da instituição que o recebe, bem como seu plano 

pedagógico; 

 Identificar o corpo técnico, docente e discente; 

 Diagnosticar o grau de importância da disciplina objeto do estágio na instituição e 

seu reconhecimento pelo corpo docente e discente; 

 Conhecer, acatar e cumprir as normas e regulamentos da instituição; 

 Participar do processo educacional, sem interferir, cooperando se possível, no 

planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades; 

 Ser capaz de planejar e utilizar os recursos disponíveis para execução dos 

trabalhos, se envolvendo com as atividades da instituição; 

 Ser profissional, com posturas adequadas e comportamento ético; 

 Apresentar capacidade de trabalhar em equipe, cooperando, administrando sua 

capacidade de liderança, com maturidade pessoal e profissional; 

 Ser assíduo, pontual e organizado; 

 Zelar pela apresentação final de suas tarefas. 
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5 O COORDENADOR DE ESTÁGIO  
 
 

Professores do Departamento de Música da UFSJ, da área de Educação Musical 

que serão também responsáveis pela coordenação geral do estágio, orientando os 

supervisores e estagiários no cumprimento da carga-horária e realização dos estágios. 

Cabe ao(s) coordenador(s) geral(is) a elaboração do histórico de estágio,onde deverão 

constar os contextos estagiados e a carga-horária correspondente a cada um deles.  

 
 
5.1 Atribuições do coordenador de estágio 
 

 Identificar as instituições parceiras, formalizando Termo de Parceria que conterá 

normas e regulamentos para recebimento a acompanhamento dos estagiários; 

 Elaborar material para registro e comprovação das atividades como: carta de 

apresentação, carta de aceitação, termo de compromisso, avaliação do estagiário, 

fichas para registro das aulas; 

 Orientar o estagiário sobre as atividades a serem desenvolvidas, mostrando aos 

alunos a importância do estágio no seu enriquecimento pessoal e profissional; 

 Controlar, ajustar, se necessário, o cumprimento do programa de estágio previsto 

no início dos trabalhos; 

 Acompanhar e avaliar o estágio nos termos legais e da prática pedagógica; 

 Promover realimentação de currículos e debates sobre mercado de trabalho e o 

perfil do profissional demandado pelo setor educacional e pela comunidade; 

 Manter permanentemente contato com a instituição parceira, avaliando junto de 

seu pessoal as situações mais significativas, promovendo possibilidades de 

intercâmbio de experiências técnicas, métodos, uso de materiais e produção da 

arte em todas as suas dimensões. 
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6 O SUPERVISOR DE ESTÁGIO  

 

A supervisão de estágio presencial será efetuada pelo professor da área (professor 

do DMUSI da área específica do contexto observado-instrumento, musicalização e 

percepção e matérias teóricas), em aula coletiva, através da discussão de questões 

levantadas pelo mesmo e pelos alunos a respeito da prática pedagógica musical 

observada. Neste momento, um dos objetivos principais é refletir sobre aspectos da 

teoria, levantados nas outras disciplinas afins, relacionando-os à prática observada, numa 

análise crítica e produtiva. Nos dois primeiros períodos de estágio de observação 

(estágios 1 e 2), podem ser sugeridos temas para as aulas presenciais, articulados a 

leituras e debates sobre os mesmos, onde os alunos poderão relatar suas experiências, 

confrontando com a teoria. 

Também podem exercer a Supervisão em colaboração com os professores do 

DMUSI , professores da Unidade escolar concedente de estágio. 

 

 

7 O ESTÁGIO PEDAGÓGICO 

 

Como componente curricular, o Estágio Supervisionado pode ser caracterizado 

em duas dimensões: a dimensão Artístico-Pedagógica e a dimensão estritamente 

Pedagógica, abordada neste manual.  
 
Em sua dimensão Pedagógica, o estágio supervisionado caracteriza-se como período 
de observação e atuação didático-musical progressiva, em escolas regulares ou 
especialistas de música e em agremiações musicais nas quais façam presentes 
atividades de prática e de ensino musical, vocal e instrumental (PROJETO 
PEDAGÓGICO DMUSI/UFSJ, p.77).  

 

 

7.1 Estágio de observação 

Realizado no terceiro e quarto períodos do curso, tem duração de 100 horas em cada 

período, distribuídas em orientações presencias (8hs), estágio de observação e atividades 

aplicadas (92hs). (vide AnexoII)  
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7.1.1 Estágios 1 e 2  (200 horas) – Divisão da carga horária 
 
7.1.1.1 Quem atua 

08hs – Supervisão de estágio presencial (deverão ocorrer quinzenalmente ou distribuídas 

ao longo do semestre letivo: no início, no meio e o término, a critério do supervisor).  

92hs de Estágio, das quais: 

46hs (correspondente aos 50% de abono para quem já atua) 

46hs – a cumprir com observação e atividades pedagógicas aplicadas 

 

7.1.1.2 Quem não atua 

08hs – Supervisão de estágio presencial 

92hs – Observação e atividades pedagógicas aplicadas 

   
Os contextos para o estágio de observação serão aulas de instrumento individuais 

ou coletivas, prática em grupo (orquestras, grupos de câmara, bandas de música, corais, 

entre outros), musicalização, percepção musical, história da música e teoria musical.  

Para que se observe a seqüência do processo pedagógico realizado, os estagiários 

deverão acompanhar a mesma turma, ou aluno, pelo menos até cinco semanas seguidas, 

para que possam analisar posteriormente o processo de desenvolvimento pedagógico 

efetuado neste período. Também será obrigatório para os estagiários a realização da 

observação em áreas diferentes da habilitação do mesmo com o intuito de expandir sua 

futura atuação. 

Local de estágio: O estágio deverá contemplar diferentes contextos como escolas de 

música, escolas regulares, creches, projetos sociais, orquestras, bandas de música, entre 

outros. A porcentagem para distribuição da carga-horária é a seguinte: 

40% em escola regular 
40% em escola de música 
20% em projetos sociais 
 
 
7.1.2 Avaliação do estágio (atualmente) 
 

 Documentação comprobatória da carga horária a cumprir no semestre; 
 Frequência nas aulas presenciais; 
 Atividades pedagógicas aplicadas (vide o item 4). 
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7.1.3 Aspectos a serem discutidos e avaliados no estágio   
 

 Postura do professor regente (proximidade com o aluno, afetividade, controle da 
disciplina, domínio do conteúdo, planejamento das aulas); 

 Metodologia adotada (abordagem tradicional, ativa); 
 Recursos utilizados (métodos, discos, vídeos); 
 Plano de ensino e correspondência das aulas com o mesmo; 
 Avaliação. 

 
7.1.4 Documentação comprobatória obrigatória do estágio de observação (vide 

anexo I)  

 Declaração de Aceitação para o Estágio – documento assinado pelo diretor ou 

responsável pela instituição onde será prestado o estágio; 

 Ficha de Estágio - utilizada para o registro de dados, informações e observações 

referentes às aulas e às práticas do estagiário, ao longo do semestre letivo. Esta 

ficha será assinada pelo professor regente ao final de cada aula (no caso do 

estágio de Observação); 

 Folha de Identificação para Avaliação do Estagiário – preenchida pelo professor 

regente em cuja classe foi prestado o estágio pelo aluno da UFSJ; 

 Diretrizes para Avaliação do estagiário – realizada pelo professor regente em cuja 

classe foi prestado o estágio pelo aluno da UFSJ, ao final do semestre letivo; 

 Relatórios das aulas observadas. 

 

7.1.4.1 Documentos comprobatórios para abono de carga horária (se o estagiário já 

atua)  

 Declaração da instituição constando as atividades exercidas, a carga horária e o 

período; 

 Conteúdo programático do semestre vigente; 

 Relatório de atuação profissional. 

 

7.2 Estágio de atuação 

Realizado no quinto e sexto períodos do curso, tem duração de 100 horas em cada 

período, distribuídas em orientações presencias (8hs), estágio de atuação e atividades 
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aplicadas (92hs). Nessa etapa de atuação, é desejável que se inclua a observação no 

cômputo da carga horária. A observação é uma alternativa, já que a demanda de atuação 

é grande em relação às instituições disponíveis. Além disso, a observação favorece a 

atuação do aluno no contexto escolhido.  

 

7.2.1 Estágio 3 e 4 (200 horas)  

Quem atua 

08hs – Supervisão de estágio presencial (deverão ocorrer quinzenalmente ou distribuídas 

ao longo do semestre letivo: no início, no meio e o término).  

92hs de Estágio, das quais: 

50hs - dispensado 

42hs – a cumprir com atuação e atividades pedagógicas aplicadas 

Total: 100 horas 

 

Quem não atua 

08 hs – Supervisão de estágio presencial 

92hs – Atuação e atividades pedagógicas aplicadas 

Total: 100 horas 

 

A supervisão de estágio presencial será efetuada da mesma forma que na etapa 

anterior de observação. O estágio de atuação será realizado em escolas de música 

especializadas, como também em escolas de ensino regular ou instituições que ofereçam 

aulas de música. A carga horária pode ser absorvida em estágio de atuação em classes 

com professor regente. Nesse caso, o aluno assistirá três aulas do professor regente e 

ministrará a quarta aula na presença do mesmo, que o avaliará segundo critérios 

preestabelecidos (vide anexoI). Para absorver a carga horária restante, o aluno poderá 

propor projetos de atuação (em grupo ou individual) para instituições que não ofereçam 

aula de música.  

 

Local de estágio: O estágio deverá contemplar diferentes contextos como escolas de 

música, escolas regulares, creches, projetos sociais, orquestras, bandas de música, entre 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DO CURSO DE MÚSICA – CMUSI 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
UFSJ - CTAN – Avenida Visconde do Rio Preto s/n°, bairro Colônia do Bengo 

São João del-Rei/MG - CEP: 36301-360  Telefone: 32-3379-2646 – e-mail: cmusi@ufsj.edu.br 
12/22 

outros. A porcentagem para distribuição da carga-horária é a mesma do estágio de 

observação: 

40% em escola regular 
40% em escola de música 
20% em projetos sociais  
 

7.2.2 Avaliação de estágio (atualmente) 
 

 Documentação comprobatória da carga horária a cumprir no semestre; 
 Frequência nas aulas presenciais; 
 Atividades pedagógicas aplicadas. 
 

7.2.3 Aspectos a serem discutidos e avaliados no estágio de atuação  
 

 Disponibilidade do professor regente em receber e auxiliar o estagiário em sua 
atuação; 

 Correspondência entre o plano de ensino e as aulas do professor regente; 
 Postura do estagiário (pontualidade e assiduidade, vínculo com a turma, domínio 

do conteúdo, planejamento das aulas); 
 Metodologia e recursos a serem adotados pelo estagiário; 
 Recursos utilizados; 
 Avaliação. 
 

 

7.2.4 Documentação comprobatória do estágio de atuação (vide anexo I)  

 Carta de Apresentação do Estagiário – a qual deverá ser apresentada ao diretor ou 

responsável pela instituição onde será realizado o estágio; 

 Declaração de Aceitação para o Estágio – documento assinado pelo diretor ou 

responsável pela instituição onde será prestado o estágio; 

 Ficha de Estágio - utilizada para o registro de dados, informações e observações 

referentes às aulas e às práticas do estagiário, ao longo do semestre letivo. Esta 

ficha será assinada pelo professor regente ao final de cada aula (no caso do 

estágio de Observação); 

 Folha de Identificação para Avaliação do Estagiário de atuação – preenchida pelo 

professor regente em cuja classe foi prestado o estágio pelo aluno da UFSJ; 
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 Diretrizes para Avaliação do estagiário de atuação – realizada pelo professor 

regente em cuja classe foi prestado o estágio pelo aluno da UFSJ, ao final do 

semestre letivo; 

 Relatórios das aulas observadas; 

 Planos de aula e/ou conteúdo programático do Estágio de Atuação (sem o 

professor regente). 

 
7.2.4.1 Documentos comprobatórios para abono de carga horária (se o estagiário já 
atua)  
 

 Declaração da instituição constando as atividades exercidas, a carga horária e o 

período; 

 Conteúdo programático do semestre vigente (dois contextos diferentes); 

 Relatório de atuação profissional. 
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ANEXO II 
                                                          

PROCEDIMENTOS FORMAIS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

 
 
A documentação necessária para a realização do Estágio Supervisionado consta de: 
  
1 – Carta de Apresentação do Estagiário – a qual deverá ser apresentada ao diretor ou responsável 
pela instituição onde será realizado o estágio. 
 
2 – Declaração de Aceitação para o Estágio – documento assinado pelo diretor ou responsável 
pela instituição onde será prestado o estágio. 
 
3 – Termo de Compromisso – documento assinado pelo aluno estagiário, pelo diretor ou 
responsável pela instituição onde será prestado o estágio, pelo coordenador do curso de música e 
pelo Pró-reitor Adjunto de Ensino de Graduação da UFSJ. 
 
4 – Ficha de Estágio – utilizada para o registro de dados, informações e observações referentes às 
aulas e às práticas do estagiário, ao longo do semestre letivo. Esta ficha será assinada pelo 
professor regente ao final de cada aula (no caso do estágio de Observação).  
 
5 – Folha de Identificação para Avaliação do Estagiário – preenchida pelo professor regente em 
cuja classe foi prestado o estágio pelo aluno da UFSJ. 
 
6 – Diretrizes para Avaliação do estagiário – realizada pelo professor regente em cuja classe foi 
prestado o estágio pelo aluno da UFSJ, ao final do semestre letivo. 
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AVALIAÇÃO DO PROFESSOR REGENTE 

Estagiário: ___________________________________________________________________ 
Instituição: ___________________________________________________________________ 
Área: ________________________________ Série ou ciclo: ___________________________ 
Professor regente: ____________________________________________________________   
 
 
 

Aspectos contemplados na avaliação do estágio de observação:  
 Pontualidade 
 Assiduidade 
 Relação do estagiário com os alunos e professor regente 
 Participação nas atividades em sala quando solicitado 
 Criatividade 
 Capacidade de expressão oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

Carimbo da instituição 
 

 
 
 
 
 
                                                   ________________________________________________                                             
                                                                             Assinatura do professor 
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AVALIAÇÃO DO PROFESSOR REGENTE 
Estagiário: ___________________________________________________________________ 
Instituição: ___________________________________________________________________ 
Área: ________________________________ Série ou ciclo: ___________________________ 
Professor regente: ____________________________________________________________   
 
 
 

Aspectos contemplados na avaliação do estágio de atuação:  
 Pontualidade 
 Assiduidade 
 Relação do estagiário com os alunos e professor regente 
 Domínio do conteúdo 
 Metodologia utilizada 
 Criatividade 
 Capacidade de expressão oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

Carimbo da instituição 
 

 
 
 
                                                   ________________________________________________                                             
                                                                             Assinatura do professor 
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COORDENADORIA DO CURSO DE MÚSICA  
 

 
 
Prezado(a) Professor(a), 
 
Considerando a perspectiva de estruturação do Estágio Supervisionado do Curso de 
Música d UFSJ, solicitamos sua colaboração na avaliação do(a) estagiário(a) redigindo 
um pequeno texto que contemple os itens da etapa específica do estágio (esses itens 
constam na folha de avaliação). 
Solicitamos ainda sugestões que possam contribuir para a melhoria do estágio. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
__________________________________        ______________________________________                         
         Coordenação do Curso de Música                       Coordenação do Estágio Supervisionado 
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CURSO DE MÚSICA – UFSJ – FICHA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Instituição:  ___________________________________________________________________________________________________ 
Professor regente:  ______________________________________________________________________________________________ 
Estagiário:  ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Data Duração Série ou turma Conteúdo e atividades Observações Assinatura / Regente 
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ANEXO III 

 

Propostas para o cumprimento da carga-horária do Estágio de atuação  
 

 Aulas com professor regente no 
Esquema 3 + 1 - Três aulas de 
observação e uma de atuação sob a 
supervisão do professor regente. 

 

 Projetos de ensino 
 Workshops 
 Concertos didáticos 
 Reforço pedagógico 

 
*Sugestões de atividades pedagógicas aplicadas  

 Pesquisa de áreas de atuação 

 Atividades ilustrativas com temas predeterminados: comentários e análise crítica. 

 Atividades ilustrativas – adaptação, criação e apresentação em sala.  

 Elaboração de planos de aula 

 Confecção de material didático. 

 Criação de atividades e material didático  

 Análise de propostas pedagógicas e adaptação para diferentes contextos. 

 Fichamento de livros e textos  

 Elaboração de projetos  

 Workshops em instituições, eventos, seminários ou festivais.  
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Levantamento sobre a instituição a ser realizado o Estágio Supervisionado 
 
 
Professora: Liliana Pereira Botelho  
 
 
 
 
Aluno: _________________________________________________________  
 
Período/Ano:___________________     Estágio: _______________________ 
 
Habilitação: _____________________________________________________  
 
Instituição: _____________________________________________________ 
 
Área escolhida: _________________________________________________ 
 
Professor: ______________________________________________________ 
 
Outras áreas:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades extraclasse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos a anexar: 
 
- Conteúdo programático da área a observar ou atuar 


