
Colegiado do Curso de Química – Grau Acadêmico Licenciatura 

Plano de trabalho do Estágio Supervisionado Remoto do curso de Química 

 

Em conformidade com a RESOLUÇÃO CEE Nº 475, DE 14 DE JULHO DE 2020, apresentamos o 

seguinte Plano de Trabalho de Estágio Remoto para os estagiários e supervisores de estágio, 

durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus.  

• Compete ao discente: 

- Acompanhamento de aulas da Educação Básica no modo remoto; 

- Familiarização com os Planos de Estudo Tutorados (PETs) propostos pela Secretaria de Estado 

da Educação para as aulas de Química; 

- Apoio ao trabalho dos professores (organização e reorganização de ambientes virtuais de 

aprendizagem e uso de tecnologias disponíveis, formação e capacitação docente para o uso das 

tecnologias, enriquecimento das aulas e dedicação às demandas apresentadas pelos 

professores); 

- Atendimento aos estudantes (utilização de mídias sociais para ensinar, estimular e orientar os 

estudos); 

- Realização de atividades online síncronas e assíncronas (aplicação de metodologias e estratégias 

de ensino e aprendizagem e elaboração de materiais digitais).  

- Desenvolvimento de materiais didáticos (vídeos educativos, estudos dirigidos, pesquisas, 

projetos, entrevistas, experiências, simulações e outros). 

• Compete ao supervisor: 

- Planejamento das atividades dos estagiários no modo remoto; 

- Orientação e acompanhamento dessas atividades; 

- Interações com professores e estagiários, mediadas pelas novas tecnologias, para planejamento 

e avaliação das atividades; 

- Avaliação e socialização das experiências. 

 

Ficam valendo as diretrizes apontadas na Regulamentação do Estágio Supervisionado do Curso 

de Química – Grau Acadêmico Licenciatura. Para a realização dos estágios no modo remoto, 

podendo ser desconsiderado, nesse contexto, o Artigo 23: “Art. 23. No caso de estágio na forma 

de tutoria à distância, a atividade exercida deve envolver estudantes do ensino médio e podem 



ser contabilizadas no máximo 80 (oitenta) horas para esta atividade”, com a sugestão de que 

sejam contabilizadas até 200 (duzentas) horas para essa atividade. 

 

São João del-Rei, 21 de agosto de 2020 
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Profa. Patrícia Benedini Martelli 

Presidente do Colegiado do Curso de Química 

 


