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Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala C-3.14 do 4 

Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a primeira reunião 5 

ordinária da Comissão de Integração para Políticas de Formação de Professores de Educação 6 

Básica da UFSJ - CIPROF. Compareceram, sob presidência o prof. Ricardo Sepini, os membros 7 

da CIPROF: Prof. Edmundo N. Gasparini; Prof. Heitor A. Gonçalves; Profa. Viviane C. A. de 8 

Oliveira; Profa. Silmara C. Arantes; Profa. Raquel C. Ramos, e o discente Matheus L. M. de 9 

Assis. Profa. Stella Maris como convidada. O prof. Vicente de Paula Leão não justificou 10 

ausência. O presidente colocou a pauta em discussão, e a CIPROF aprovou por unanimidade. 11 

Item 1 - informes. Sem informes. Item 2 – Estágio Supervisionado cursos de licenciatura. 12 

Prof. Edmundo relatou que o estágio supervisionado deveria ter um financiamento de CAPES como 13 

uma bolsa licenciatura para professores supervisores e/ou preceptores nas escolas de educação 14 

básica. Profa. Silvana colocou que a disciplina de Matemática nas escolas básicas possui várias 15 

aulas e que a preceptora do residência pedagógica pode ficar sobrecarregada para a recepção de 16 

novos discentes que não sejam dos programas institucionais. Prof. Heitor acrescentou que os 17 

estágios supervisionados devem ocorrer durante todo o curso e não somente em períodos 18 

específicos. Profa. Raquel chamou a atenção que o estágio supervisionado deveria ocorrer no 19 

semestre como um todo nas escolas e não somente em períodos e/ou horas específicas. O discente 20 

Matheus sugeriu fazer um levantamento do número de estagiários que a UFSJ possui em cada 21 

semestre para poder averiguar a possibilidade de novas bolsas. Profa. Stella orientou que 22 

solicitássemos um cálculo de gasto com o estágio e tentar verbas via SINAES e que a UFSJ possui 23 

projetos deste patamar. Prof. Heitor chamou a atenção para tentarmos um projeto piloto (como 24 

exemplo – PIBID e RP) para o estágio supervisionado, sendo que acredita que desta forma nossos 25 

alunos seriam melhores acolhidos pelos professores nas escolas. O discente Matheus relatou sua 26 

experiência no estágio supervisionado, destacando a importância do estágio na formação e a 27 

aproximação da universidade com a escola básica. Para essa aproximação entre a universidade e 28 

a escola básica a Profa. Viviane sugeriu a organização de um evento científico na UFSJ com as 29 

escolas, sendo um encontro com os preceptores do Residência Pedagógica, supervisores do PIBID 30 

e as Coordenações Pedagógicas de ensino da cidade, tanto a municipal quanto a estadual. A prof. 31 

Viviane destacou também a importância de montar uma rede de escolas e professores para os 32 

estágios supervisionados. Prof. Edmundo sugeriu a possibilidade de enviarmos uma proposta para 33 

o Seminário de Iniciação à Docência (SID) da UFSJ visando a possibilidade de termos uma mesa 34 

redonda sobre o estágio supervisionado. Prof. Ricardo ficou de encaminhar essa solicitação para a 35 

comissão de organização do SID. Profa. Raquel sugeriu uma reunião com a Superintendência 36 

Regional de Ensino e com a Secretária Municipal de Educação para que a CIPROF fosse 37 

apresentada, além de uma averiguação acerca do estágio supervisionado e uma futura 38 

possibilidade de uma nova proposta de estágio supervisionado. Prof. Heitor e a Profa. Viviane 39 



sugeriram a possibilidade de confeccionarmos um questionário para podermos ouvir o que a escola 40 

espera do estágio supervisionado e ao mesmo tempo do estagiário. Todos os membros presentes 41 

concordaram com a ideia do questionário. A prof. Viviane sugeriu que o questionário fosse finalizado 42 

sua confecção via e-mail, sendo que todos concordaram. O prof. Ricardo ficou responsável de 43 

contactar as Superintendência de Regional de Ensino e a Secretária Municipal de Educação para o 44 

agendamento de uma reunião para a apresentação da CIPROF. Item 3 - espaço livre. Não houve. 45 

Sem mais a tratar, eu, Ricardo Pereira Sepini, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e 46 

assinada pelos membros presentes. 47 

São João del-Rei, 08 de agosto de 2019. 48 
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