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Regulamento da Prática de Estágios do 
Curso de graduação em História

Artigo 1º - O Curso de História da UFPR visa formar historiadores capacitados 
a  integrar  a  pesquisa  e  o  ensino  em sua  atuação  profissional.  Assim  seu 
currículo organiza-se no sentido de habilitar, simultaneamente, o pesquisador 
(bacharelado)  e  o  professor  de  história  (licenciatura).  Mesmo  comportando 
dupla habilitação, o curso funciona como se fosse de habilitação única, uma 
vez que existe a obrigatoriedade de cursar simultaneamente o bacharelado e a 
licenciatura.
§ 1º - Entende-se que o pesquisador deva ter a capacidade de transmitir o 
conhecimento produzido e que o professor deve dominar os processos pelos 
quais o conhecimento historiográfico é elaborado.
§  2º-   O  profissional  formado  no  curso  estará  capacitado  para  realizar 
pesquisa, exercer a docência em nível fundamental ou médio; trabalhar em 
arquivos, bibliotecas, museus, meios de comunicação; formular e implementar 
projetos de preservação do patrimônio histórico-cultural; assessorar eventos e 
exposições.
§ 3º - As disciplinas curriculares visam constituir competências e habilidades 
para as quais é fundamental, além da formação teórica, a experiência prática, 
viabilizada, também, pelas atividades de Estágio. 

I – Da Concepção do Estágio 

Artigo  2º -  Tendo  em  vista  a  formação  objetivada  pelo  curso  e  em 
conformidade com o disposto na Resolução nº 46/10-CEPE,  os Estágios  no 
curso de História têm o propósito de:

a -  complementar  a  preparação  do aluno,  inserindo-o  em atividades 
práticas que possibilitem a experiência acadêmico-profissional; 
b -  gerar  possibilidades  de  articulação  entre  teoria  e  prática,  em 
perspectiva interdisciplinar; 
c -  inserir  o  aluno  em  situações  profissionais  concretas,  sejam  as 
relativas ao ensino, à pesquisa e à atuação em instituições histórico-
culturais;
d -  aproximar  as  atividades  de  ensino  e  pesquisa  do  Curso  das 
necessidades da comunidade;
e -  possibilitar  a  oportunidade  de  questionamento,  reavaliação  e 
estruturação curricular.



II - Da Estrutura Curricular

Artigo 3º  – As atividades de estágio Supervisionado do Curso de História, 
regulamentadas  pela  Resolução  46/10  do  CEPE,  são  alocadas  na  grade 
curricular em disciplinas obrigatórias, com duração de dois períodos letivos. 

Artigo 4º  – São disciplinas obrigatórias as que contemplam os estágios em 
ambientes de ensino e os estágios de pesquisa histórica para desenvolvimento 
de monografia.

Artigo  5º -  Além dos  estágios  previstos  na  grade  curricular  do  curso,  os 
alunos  poderão  desenvolver  estágios  não-obrigatórios,  passíveis  de  serem 
integralizados como horas adicionais ao currículo individual.

III – Do campo de estágio 
Artigo 6º - Constituem campo de estágio as instituições previstas no art. 4º 
da Resolução nº 46/10 – CEPE,  a saber:  “entidades de direito  privado,  os 
órgãos da administração pública, as instituições de ensino, a comunidade em 
geral e as próprias unidades da UFPR”.
Artigo 7º - Capacitam-se como instituições de estágio aquelas que permitam 
a realização dos propósitos previstos no Artigo 2º deste Regulamento.

IV – Das condições para realização dos estágios supervisionados 

Artigo 8º - Como especificado nos artigos 3º, 4º e 5º deste Regulamento, as 
atividades de estágio supervisionado do Curso de História são realizadas em 
disciplinas obrigatórias, referentes aos estágios em ambientes de ensino e aos 
estágios em pesquisa histórica (realização de monografia). 

Artigo 9º - Para a realização dos Estágios nos ambientes de ensino, observar-
se-á:

a –  Para  cumprir  este  estágio,  o  aluno  deve  estar  formalmente 
matriculado nas disciplinas previstas na grade curricular. 
b –  O  orientador  deste  estágio  será  o  professor  responsável  pela 
disciplina correspondente, o qual deverá:

b.1- viabilizar a inserção dos estudantes no campo de estágio;
b.2- realizar supervisão semi direta das atividades realizadas em 
campo de estágio, 
b.3 – avaliar as atividades segundo os critérios estabelecidos no 
plano de ensino da disciplina. 

Artigo 10 - Da realização dos estágios em Pesquisa Histórica, observar-se-á:
a –  Para  cumprir  este  estágio,  o  aluno  deve  estar  formalmente 
matriculado na disciplina prevista na grade curricular. 



b – O orientador deste estágio será o professor orientador da pesquisa a 
ser  realizada,  que  é  o  responsável  pela  disciplina  e  turma 
correspondente, o qual deverá: 

b.1-  realizar  supervisão  semi  direta  das  atividades  de 
desenvolvimento  de  pesquisa  histórica  para  elaboração  da 
monografia; 
b.2- avaliar as atividades realizadas segundo os procedimentos 
definidos  na  Regulamentação  Geral  para  Monografias  de 
Bacharelado.

V - Da realização dos estágios não obrigatórios

Artigo  11  – Nos  termos  da  instrução  normativa  nº  01/03-CEPE,  alunos 
regularmente matriculados no Curso de História poderão efetuar estágio não 
obrigatório, desde que não cause prejuízo à integralização de seus currículos 
plenos e não conflitem com a grade horária do curso.

Artigo 12 – O estágio não obrigatório não substitui os estágios curriculares 
obrigatórios, mas permitem a integralização de horas adicionais ao currículo 
individual do aluno.

Artigo 13 - Para a integralização de horas adicionais ao currículo individual, é 
preciso que o estágio responda às seguintes exigências:

a - seja concernente ao campo da história;
b - tenha natureza prática e possibilite a vivência profissional;
c – realize-se em ambiente genuíno de trabalho, seja de ensino ou de 
pesquisa, em instituições histórico-culturais ou meios de comunicação.
d - seja  acompanhado por um responsável alocado na instituição em 
que se realiza, o qual deverá: 

d.1 -  ter  formação  compatível  com as  atividades  previstas  no 
Plano de Estágio apresentado pelo estagiário;
d.2- registrar a assiduidade do estagiário;
d.3 - avaliar as atividades realizadas durante o estágio

Artigo 14 – O acompanhamento dos estágios não obrigatórios será feito pela 
COE e consistirá de:

a – aprovação de um Plano de Estágio elaborado pelo aluno proponente 
que deverá conter:

a.1 - apresentação da instituição na qual o estágio se realizará; 
a.2 -  indicação  de  um  professor  orientador  da  UFPR  e  de  um 
supervisor de estágio na instituição concedente;
a.3 -  descrição  detalhada  das  atividades  a  serem  realizadas  no 
estágio, 
a.4 -  justificativa  na  qual  seja  explicitado  o  preenchimento  das 
condições  previstas  neste  regulamento  quanto  à  natureza  das 
atividades e características da instituição;



b –  avaliação  das  atividades  de  estágio  mediante  o  relatório  final, 
acompanhado do parecer do professor orientador da UFPR.

Artigo  15  -  Os  certificado  de  conclusão  de  estágio  não  obrigatório  serão 
emitidos  pela Comissão Geral  de Estágios (CGE), mediante parecer  emitido 
pela COE.

VI – Constituição e Competências da Comissão Orientadora de Estágios 
(COE) do Curso de História

Artigo  16 –  A  COE  será  composta  por  três  titulares  e  dois  suplentes, 
escolhidos dentre os membros do colegiado do Curso de História.

Artigo 17 – Além das competências previstas no Artigo 17 da Resolução nº 
46/10-CEPE, a COE do Curso de História deverá:

a –  supervisionar  de  forma  indireta  a  realização  de  estágios  não-
obrigatórios;
b –  aprovar  o  Plano  de  Estágio  do  aluno,  conforme  formulário  da 
PROGRAD (www.estagios.ufpr.br)
c – emitir parecer sobre o relatório de estágio realizado pelo aluno.

Artigo 18 – A COE se reunirá mensalmente, conforme calendário divulgado 
junto à coordenação do Curso de História.

Artigo 19 – O mandato dos membros da COE será de dois anos, permitida a 
recondução.

VIII -  Disposições Finais

Artigo 20 - Os casos não previstos neste Regulamento serão decididos pela 
COE, cabendo recurso ao Colegiado do Curso de História e, se for o caso, aos 
demais órgãos superiores da UFPR.

Artigo 21º - Este Regulamento entrará em vigor a partir de sua aprovação 
pelo Colegiado do Curso de Graduação em História.

Aprovado em
Curitiba, 15 de setembro de 2010.
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