1.

Nome do Estagiário(a):

CURSO DE PEDAGOGIA
Botucatu,

de

de 20

A
(Escola)
A/C Diretor(a)
Rua_
Bairro

REF.: Solicitação de Autorização de Estágio.

Ilmo. Sr (a),

Pelo presente, vimos solicitar a V. Sª. nos termos previstos pela Lei nº 9394/96 e legislações
correlatas, autorização para que o aluno/a abaixo indicado possa estagiar nesta Instituição, mediante o
desenvolvimento de atividades de estágio na modalidade de MONITORIA E REGÊNCIA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL .

Esclarecemos que, nos termos da atual legislação e normas expressas pelo Conselho Nacional
de Educação, o Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas deverá obrigatoriamente promover a
realização de Estágio Curricular Supervisionado para todos os seus alunos regularmente matriculados.
A falta de estágio impede a expedição do Diploma de Graduação.

De acordo com essa exigência e com a urgente necessidade em se criar condições que
possibilitem a interação Instituição-campo de estágio e FIB’s, visando a formação e o desenvolvimento
de competências e habilidades imprescindíveis ao exercício profissional na Educação Básica ao
estagiário, bem como o cumprimento das normas legais, esclarecemos que:



As horas das atividades desenvolvidas pelo estagiário deverão ser registradas em formulário de
posse do mesmo fornecido pelas FIB’s;
 A Instituição/campo de estágio deverá ter um livro de registro das atividades do estagiário, bem
 como a assinatura do mesmo para efeito de eventuais consultas de supervisores educacionais e
profissionais afins;
 O estagiário deverá ser acompanhado por um profissional da área na instituição-campo, o qual
será responsável pela avaliação do mesmo, in loco.

 Qualquer intercorrência ou fato que coloque em risco a integridade dos envolvidos no processo
de estágio deverá ser comunicado imediatamente ao professor responsável pela Orientação do
Estágio na Faculdade, bem como à Coordenação do Curso de Pedagogia das FIB’s;
 Todo relatório de estágio deverá ser assinado pelo diretor ou responsável legal pela Instituição
campo com o carimbo desta.
 O estágio não cria nenhum vinculo empregatício entre o estagiário e a instituição campo.
 Assim sendo, e na expectativa de sua aquiescência, oferecemos nossos préstimos e,
antecipadamente, agradecemos a atenção que nos dispensa no presente.

Atenciosamente,

Profª. Luiza de Campos Elias
ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO
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