
Orientações para 
Estágio 

Obrigatório 
Pedagogia EaD



Prezados/as estudantes,

Precisamos estar atentos ao processo de cadastramento e assinatura dos

estágios. Nesse sentido, nós da Secretaria e Coordenação do Curso de

Pedagogia a Distância pensamos em algumas orientações que precisam ser

seguidas, a fim de que vocês possam iniciar a parte prática do estágio (ida a

campo com os TCEs assinados, conforma previsto pela legislação nacional e

institucional de estágio). O pré-cadastro do estágio deve ser feito e ele pode

demorar até dez dias úteis para tramitar, ou seja, até que tenha sido assinado o

TCE e vocês possam entrar em campo na data que marcarem para fazê-lo.

Temos sempre pouco tempo! Outro ponto importante: você que deve procurar

a instituição de Educação Infantil ou a escola do Ensino Fundamental e fazer o

primeiro contato, perguntando se pode realizar lá o seu Estágio Supervisionado

Obrigatório (mandaremos uma carta de apresentação para aquelas (es) que

precisarem, que não forem fazer na localidade dos Polos, pois nos municípios

dos Polos já haverá um diálogo com as Secretarias de Educação, assim como

no Distrito Federal, com a SEEDF). Então, vamos lá...



1. Efetuando a matrícula no estágio e
realizando o pré-cadastro no SIGAA

1.1. Após ter sido sua matrícula efetivada no SIGAA e ter em

mãos o nome da sua professora orientadora de estágio, bem

como informações sobre o campo de estágio e a (o)

supervisora (o) na instituição que for fazer o estágio, deverá

proceder o preenchimento do pré-cadastro no SIGAA, com a

sua data de início e de término do estágio.

1.2. Para realizar seu pré-cadastro no SIGAA, é preciso ter as

seguintes informações:

Estudante: seu nome e sobrenome, matrícula, telefone e e-

mail.



1. Efetuando a matrícula no estágio e
realizando o pré-cadastro no SIGAA

Orientador: nome, sobrenome, matrícula, telefone e e-mail

para o FIAE, no caso da SEEDF (enviamos o anexo na

sequência). Esse FIAE é muito importante de ser preenchido

e enviado para a sua orientadora (mas só para quem vai

fazer no Distrito Federal, nas unidades de ensino da

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

(SEEDF). Quem não for não precisa preencher o FIAE).

Professor(a) Supervisor(a) do Estágio na escola: nome,

sobrenome, CPF, telefone, e-mail (de cadastro no SEI-

UnB), cargo na escola (professor-gerente, diretor, vice-

diretor etc., para o TCE e FIAE, no caso da SEEDF);



1. Efetuando a matrícula no estágio e
realizando o pré-cadastro no SIGAA

Nome da Escola e Regional de Ensino: Esses dados

serão usados no Processo SEI, quando as professoras da

UnB (do curso de Pedagogia EaD) farão os Termos de

Compromisso de Estágio (TCEs). Então, precisam colocar

na plataforma, no fórum que teremos em cada disciplina

para escreverem os dados específicos que precisamos para

esse preenchimento e que não estarão no pré-cadastro do

SIGAA. A saber, escrevam: nome de vocês, nome da

escola, nome da pessoa que assinará o TCE, e-mail dessa

pessoa, CPF dela novamente, e se for na SEEDF tem que

colocar a Regional de Ensino da referida escola.



1. Efetuando a matrícula no estágio e
realizando o pré-cadastro no SIGAA

Período de estágio: dia/mês/ano de início a dia/mês/ano de

término. Para a definição da data de início, devem ser

levadas em conta as especificidades do estágio, devido à

compatibilização do calendário letivo atual da UnB e das

instituições de ensino que escolheram. A data final do

estágio não pode ultrapassar o último dia letivo do

calendário da UnB. Lembrando que vocês devem calcular

60 horas para o campo de estágio. As outras 60 horas vocês

realizam na plataforma Aprender 2, nas disciplinas de

estágio. O quadro a seguir demonstra as possibilidades se

forem ter 4 horas ou 5 horas diárias dentro das unidades de

ensino:



1. Efetuando a matrícula no estágio e
realizando o pré-cadastro no SIGAA

Plano de Atividade: é onde você descreve as atividades que

serão realizadas no estágio. Não precisa especificar a carga

de cada atividade. Devem preencher, independentemente se

é na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental: 1.

Diagnóstico e reconhecimento da realidade escolar (por

meio da leitura do PPP e de outros documentos da

instituição); 2. Observação participativa (atitude proativa

junto a professora ou professor, interação com as

crianças); 3. Prática pedagógica (desenvolvimento de uma

atividade a ser realizada com as crianças).



1. Efetuando a matrícula no estágio e
realizando o pré-cadastro no SIGAA

Atenção! O período em que seu pré-cadastro estará ativo no

SIGAA para as devidas assinaturas é de somente 10 dias.

Uma vez feito seu pré-cadastro, acompanhe com sua orien-

tadora o recolhimento das assinaturas do TCE e a ativação

no SIGAA dentro desse intervalo de tempo! Todas as

assinaturas são feitas pelo SEI no seu TCE, então, é

importante que você e a supervisora de estágio na unidade

de ensino, que foi cadastrada por você no SIGAA, tenha o

cadastro como usuária externa no SEI da UnB.



3. Então, vamos aos 
detalhes:
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RELEMBRANDO PRINCIPAIS PONTOS 

DESSE PREENCHIMENTO

1. No SIGAA: portal discente – estágio – pré-cadastro

2. UnB estágio obrigatório

3. Colocar o nome da professora da UnB que será a professora 

da disciplina de estágio no semestre

4. Local do estágio: Faculdade de Educação

5. Supervisor (tem que ter o CPF para conseguir fazer o 

cadastro)

6. CNPJ da MBM – 87.883.807/001-06 – Apólice: 

09.0982.001.52213

7. Descrever detalhadamente o Plano de Atividades
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4. Alguns links que podem ajudar

4.1. Manual de Orientações no Módulo de Estágio do Sistema Integrado de

Gerenciamento de Atividades Acadêmicas (SIGAA) -

https://deg.unb.br/images/Diretorias/DAIA/cesg/estagio/manuais/manual_orientac

oes_estagios_nao_obrigatorios_discentes.pdf

4.2. Pré-cadastro SIGAA: estágio não obrigatório -

https://web.microsoftstream.com/video/3db310fa-ea33-4fff-84f7-f6886c70cf74

4.3. Vídeo também sobre o pré-cadastro, considerando instituições da SEEDF -

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGeGVxSFXoQNaAQ&id=DD1B1308F

ECC2E71%21591513&cid=DD1B1308FECC2E71&parId=root&parQt=sharedby

&parCid=9AD80B038CBEF88E&o=OneUp
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Lembre-se que podem contar com a ajuda

das (os) tutoras (es) das disciplinas de

estágio, além, é claro, da Secretaria e

Coordenação de Curso, como também das

Coordenadoras dos Polos.
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