
                                               Coordenação do Curso de Pedagogia

Resolução COPED N. 01, de 12 de Junho de 2019

Regulamenta  a  utilização  da  carga  horária  de 
atividades  realizadas  no  Programa  Residência 
Pedagógica  para  equivalência  de  unidades 
curriculares do tipo Estágio Supervisionado do Curso 
de Pedagogia.

A presidente do Colegiado do Curso de Pedagogia, no uso de suas atribuições 
legais, obedecendo à Resolução UFSJ/CONEP N. 014, de 19 de abril de 2018 
e a Ata do Colegiado do Curso de Pedagogia, de 08 de novembro de 2018, 
resolve:

Art.  1º  -  Os  estudantes  que  participarem  do  Programa  de  Residência 
Pedagógica  da  UFSJ/CAPES  poderão  solicitar  equivalência  para  a  (s) 
Unidades  Curriculares  de  Estágio  Curricular  Supervisionado  do  Curso  de 
Pedagogia. 

§1º  -  Os  estudantes  que  participarem  do  Programa  Residência 
Pedagógica só terão equivalência para o(s) estágios em que não tenham 
sido reprovados, conforme  Resolução UFSJ/CONEP N. 013, de 19 de 
abril de 2018

Art.  2º  -  A solicitação da equivalência  do(s)  Estágio(s)  deverá  ser  feita  em 
formulário  próprio  (anexo),  acompanhado  do  certificado  de  conclusão  do 
Programa de Residência Pedagógica,  ao final  do semestre letivo,  conforme 
calendário  acadêmico.  Ambos  os  documentos  deverão  ser  assinados  pelo 
Coordenador de área do Programa.

§1º – O certificado emitido pelo coordenador de área deverá especificar 
cada Unidade Curricular de Estágio correspondente à equivalência da 
atividade da RP, a carga horária  e a nota/rendimento do aluno.  Tais 
dados serão utilizados para lançamento no histórico do aluno.

Art. 3º -  A equivalência será concedida desde que:



a) Haja  compatibilidade  da  carga  horária  realizada  na  Residência 
Pedagógica  com  a(s)  Unidade(s)  de  Estágio  Curricular 
Supervisionado.

b) O rendimento/nota  nas atividades de  Residência  Pedagógica  seja 
igual ou superior a 60, conforme Resolução UFSJ/CONEP N. 013, de 
19 de abril de 2018. 

Art. 4° - Situações não previstas nesta resolução serão analisadas a critério do 
Colegiado. 

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições 
em contrário. 

Art. 6° -  A DICON incluirá o resultado no histórico do discente, no qual 
constará o nome da unidade curricular, o tipo de atividade realizada e a nota. 
Exemplo: “Estágio Supervisionado -> dispensa por apresentação de certificado 
de participação no Programa Residência Pedagógica/CAPES."

São João del-Rei, 12 de Junho de 2019

Professora: Paula Cristina David Guimarães
Presidente do Colegiado do Curso de Pedagogia

Resolução aprovada na 181ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de 
Pedagogia



Anexo 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

Coordenadoria do Curso de Pedagogia

Formulário para equivalência entre o Programa Residência Pedagógica e 
as Unidades Curriculares de Estágio Supervisionado:

Marcar o(s) Estágio(s) de interesse para a equivalência:
( ) Estágio Supervisionada em Educação Infantil I

( ) Estágio Supervisionado em Educação Infantil II

( ) Estágio Supervisionada nos anos Iniciais do Ensino Fundamental I

( ) Estágio Supervisionada nos anos Iniciais do Ensino Fundamental II

( ) Estágio Supervisionado em Gestão Educacional I

( ) Estágio Supervisionado em Gestão Educacional II

Nome do(a) aluno(a): __________________________________________

Matrícula: ___________________________________________________

Programa institucional do qual participou: ( ) Residência Pedagógica 

Total de horas efetivamente dedicadas: ____
 
Entregou os documentos: ( ) Cópia do certificado emitido pelo coordenador de 
área.

Nome do coordenador de área: ______________________________________

Assinatura do coordenador de área:____________________________ 

São João del-Rei, ______ de __________________ de 20___. 

 Assinatura do(a) aluno(a) 

______________________________


