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REGULAMENTO DE ESTÁGIOS DO CURSO DE LETRAS LIBRAS NA MODALIDADE 

A DISTÂNCIA, LICENCIATURA E BACHARELADO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA CATARINA 

 

O Colegiado do Curso de Letras Libras, na modalidade a distância, da Universidade Federal de Santa 

Catarina, RESOLVE:  

 

Art. 1º – Disciplinar os estágios supervisionados do Curso de Graduação em Letras - 

Língua Brasileira de Sinais a Distância, Licenciatura e Bacharelado, da Universidade 

Federal de Santa Catarina – Letras-Libras EaD/UFSC, tendo por base a legislação em 

vigor, em especial a Resolução Normativa nº. 73/2016/CUn, de 7 de junho de 2016, 

orientando a sua operacionalização.  

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 2º - Para os fins do disposto neste Regulamento, os estágios compreendem o ato 

educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, previsto no 

Projeto Pedagógico do Curso como parte integrante do itinerário formativo do aluno. Os 

estágios são, portanto, períodos de exercício pré-profissional, com atividades 

programadas e orientadas, as quais proporcionam ao estudante a aprendizagem social, 

técnica, profissional ou cultural, através de sua participação em trabalhos relacionados 

com a formação acadêmico-profissional do Licenciando ou do Bacharelando em Letras-

Libras. 

 

Parágrafo Único – Esta regulamentação trata do Estágio não obrigatório e do Estágio 

obrigatório do Curso de Letras-Libras EaD, Licenciatura e Bacharelado, em 

conformidade com a seguinte legislação: 

 

I- Lei nº. 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

II- Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 que institui o Estágio obrigatório e não 

obrigatório; 

III- Resolução CNE/CP nº. 1/2002 que institui as diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores da educação básica, em nível superior; 
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IV- Resolução CNE/CP nº. 2/2002 que institui a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura; 

V- Resolução Normativa nº. 73/2016/CUn que aprova as normas que regulamentam os 

estágios curriculares dos alunos dos cursos de graduação da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

 

CAPÍTULO II - DOS ESTÁGIOS 

 

Art. 3º - Os estágios classificam-se em: 

 

I- Obrigatórios: constituem disciplinas integrantes do currículo do Curso de 

Licenciatura e/ou Bacharelado em Letras Libras EaD, cuja carga horária será requisito 

para aprovação e obtenção do diploma; 

II- Não obrigatórios: constitui atividade opcional, complementar à formação 

acadêmico-profissional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, sendo realizadas 

por livre escolha do estudante. 

 

Art. 4º - Os estágios do Curso de Letras Libras EaD poderão ser realizados em 

ambientes de trabalho pertinentes ao desenvolvimento de atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural compatíveis com as atribuições dos profissionais 

graduados em Letras-Libras, Bacharelado ou Licenciatura. 

 

Art. 5º - Os estágios, nacionais e internacionais, serão gerenciados pela Pró-Reitoria de 

Graduação, por meio do Departamento de Integração Acadêmica e Profissional e pelo 

Coordenador de Estágios do Curso de Letras Libras EaD, respeitadas as determinações 

da UFSC. 

 

Parágrafo Único - Para realização de estágios fora da UFSC, é necessária a celebração 

do termo de convênio para formalizar a cooperação mútua entre a Universidade e a 

concedente de estágio. 

 

CAPÍTULO III - DA CARACTERIZAÇÃO 
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Art. 6º - No curso de Letras-Libras EaD, os estágios, obrigatório e não obrigatório, são 

realizados sob orientação dos professores, auxiliados por tutores e monitores, quando 

for o caso, bem como sob supervisão de profissionais que tenham formação ou 

experiência na área de conhecimento desenvolvida no curso, os quais são indicados pela 

concedente, o campo de estágio. 

 

Parágrafo Único: Caracterizam-se como campos de estágio os órgãos da 

administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; as unidades universitárias e 

órgãos administrativos da Universidade; as pessoas jurídicas de direito privado; os 

profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos 

conselhos de fiscalização profissional ou órgãos equivalentes. 

 

CAPÍTULO IV - DOS OBJETIVOS 

 

Art. 7º - O estágio no curso de Licenciatura em Letras-Libras EaD tem por objetivo 

formar professores para atuar no ensino da língua de sinais como primeira e segunda 

língua, a fim de que possam integrar os conhecimentos teóricos à prática educativa, 

identificando problemas, equacionando-os, através da transposição didática dos 

conhecimentos construídos nos diversos componentes curriculares do curso, além de 

favorecer a pesquisa da prática pedagógica, atividade de grande importância, no que 

tange a vivência no campo de estágio. 

 

Art. 8º - O estágio no curso de Bacharelado em Letras-Libras EaD tem por objetivo 

formar tradutores e intérpretes de Libras Português para atuar em diferentes contextos 

sociais, a fim de que possam integrar os conhecimentos teóricos à prática tradutória, 

identificando problemas e equacionando-os, através de tomadas de decisão  conscientes 

e fundamentadas nos conhecimentos construídos nos diversos componentes curriculares 

do curso. 

 

Art. 9º - Para a consecução dos objetivos, o Estágio deve propiciar ao estudante: 
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I- espaço e tempo para a vivência de situações reais da vida profissional que lhe 

permitam, sobretudo, a integração dos conhecimentos teórico-práticos, aliados à 

experiência pessoal pelo processo contínuo de ação-reflexão-ação; 

II- uma visão global das instituições, públicas ou privadas, como complemento de sua 

formação; 

III-  a oportunidade de rever posições teóricas quanto à prática profissional em sua relação 

com a sociedade; 

IV-  a capacidade de desenvolvimento do espírito investigativo, projetando novos 

métodos, técnicas e avaliações adequadas à atuação profissional. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V - DAS CONDIÇÕES E DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO 

 

Art. 10º - O estudante deverá iniciar a participação no estágio obrigatório na época 

propícia definida pelo Projeto Pedagógico do Curso e apresentada em sua matriz 

curricular, disponível no site do Sistema de Controle Acadêmico da Graduação – 

http://cagr.sistemas.ufsc.br/. 

 

Art. 11º - A carga horária do estágio obrigatório está definida no Projeto Pedagógico do 

Curso, conforme o que estabelece a legislação vigente. 

 

§ 1º - No curso de Licenciatura em Letras-Libras EaD, a carga horária a que se refere o 

caput deste artigo totaliza 420 horas (504 horas-aula), assim distribuídas: 

 

I- 60 horas (72 horas-aula) destinadas à fundamentação teórica das disciplinas de 

Estágio em Literatura Visual, Estágio em Libras como L1 e Estágio em Libras como L2; 

II- 60 horas (72 horas-aula) destinadas à elaboração de projetos de trabalho para as 

disciplinas de Estágio em Literatura Visual, Estágio em Libras como L1 e Estágio em 

Libras como L2; 

III- 80 horas (96 horas-aula) destinadas à leitura crítica do campo de estágio; 
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IV- 20 horas (24 horas-aula) destinadas ao desenvolvimento do Estágio em Literatura 

Visual;  

V- 60 horas (72 horas-aula) destinadas ao desenvolvimento do Estágio em Libras como 

L1; 

VI- 60 horas (72 horas-aula) destinadas ao desenvolvimento do Estágio em Libras como 

L2; 

VII- 40 horas (48 horas-aula) destinadas à análise e à sistematização dos dados obtidos 

nos estágios;  

VIII- 20 horas (24 horas-aula) destinadas à organização do relatório de estágio;  

IX- 20 horas (24 horas-aula) destinadas ao seminário de socialização. 

 

§ 2º - No curso de Bacharelado em Letras-Libras EaD, a carga horária a que se refere o 

caput deste artigo totaliza 240 horas, assim distribuídas: 

 

I- 60 horas destinadas ao desenvolvimento do Estágio em Tradução; 

II- 180 horas destinadas ao desenvolvimento do Estágio em Interpretação. 

 

Art. 12 – Para iniciar as atividades dos estágios obrigatórios, o estudante deverá: 

 

§ 1º - proceder à sua matrícula nas disciplinas de estágio, no período determinado pelo 

calendário acadêmico da UFSC; 

§ 2º - acessar o Sistema de Informações para Acompanhamento e Registro de Estágio e 

solicitar o registro do estágio: https://siare.ufsc.br/siare-estudante; 

§ 3º - entregar à Coordenação do Polo, no prazo máximo de 15 dias, a partir do início 

do semestre letivo, o seguinte documento, em conformidade com as definições da Pró-

Reitoria de Graduação, por meio do Departamento de Integração Acadêmica e 

Profissional:  o número de vias indicado no Termo de Compromisso de Estágio (TCE) 

com o Programa de Atividades do Estágio (PAE), devidamente assinadas pelo 

supervisor no local de estágio e pelo estagiário; 

§ 4º - acompanhar o processo de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) 

pelo coordenador de estágio do curso, pelo representante legal da concedente, e pelo 

supervisor da concedente. 
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 professor orientador, pelo coordenador de estágios e pelo diretor do Departamento de 

Integração Acadêmica e Profissional da PROGRAD-UFSC; 

§ 5º - receber de volta as vias do Termo de Compromisso de Estágio (TCE), devidamente 

assinadas por todos os interessados, encaminhando a(s) via(s) da concedente e 

guardando uma para si. 

 

CAPÍTULO VI - DAS CONDIÇÕES E DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 

NÃO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 13 - O estudante poderá iniciar a participação no estágio não obrigatório a qualquer 

tempo e de acordo com seu interesse pessoal. 

 

Parágrafo único – o estágio não obrigatório deverá manter estreita relação com as 

disciplinas e conteúdos da área de formação do estudante. 

 

Art. 14 – Para iniciar as atividades do estágio não obrigatório, o estudante deverá: 

 

§ 1º - candidatar-se às vagas de estágio não obrigatório disponíveis, sendo selecionado 

para a vaga; 

§ 2º - acessar o Sistema de Informações para Acompanhamento e Registro de Estágio e 

solicitar o registro do estágio: https://siare.ufsc.br/siare-estudante; 

§ 3º - providenciar o seguinte documento, em conformidade com as definições da Pró-

Reitoria de Graduação, por meio do Departamento de Integração Acadêmica e 

Profissional: Termo de Compromisso de Estágio (TCE) com o Programa de Atividades 

do Estágio (PAE); 

 

CAPÍTULO VII - DOS PARTÍCIPES DO PROCESSO 

 

Art. 15 - As ações relativas à consecução do estágio ficarão sob a responsabilidade do 

Setor de Estágio do Departamento de Integração Acadêmica e Profissional – DIP-

PROGRAD, da Coordenação de Curso, do Coordenador de Estágios do Curso, do 

Professor-Orientador e do Supervisor de Estágio na Concedente. 
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§ 1º - O Departamento de Integração Acadêmica e Profissional é o setor responsável 

pela regularização dos trâmites dos processos referentes aos estágios, assumindo a 

responsabilidade de compatibilizar as ações administrativo-acadêmicas relativas à 

regulamentação dos estágios. 

§ 2º - O Coordenador de Curso é o gestor acadêmico que, dentre outras funções, 

ampliará os campos para a realização das atividades práticas do curso, auxiliado pelo 

Coordenador de Estágios do Curso e pelo Coordenador do Polo. 

§ 3º - O Coordenador de Estágios é o gestor, designado em Portaria institucional, 

responsável em encaminhar e facilitar a formalização de convênios de estágios com a 

parte Concedente, bem como o mediador dos trâmites envolvendo a documentação 

relativa ao estágio, com auxílio do Coordenador do Polo de Apoio Presencial. 

§ 4º - O Professor-Orientador, designado pelo Curso, é o responsável pelo 

acompanhamento, orientação e avaliação das atividades do estagiário. 

§ 5º - O Supervisor, vinculado ao campo de estágio, é o responsável pelo 

acompanhamento, mediação e supervisão do estagiário durante a execução do estágio, 

em conformidade com as atividades propostas pelo Professor-Orientador e definidas no 

Plano de Estágio. 

 

§ 6º - O Coordenador do Polo de Apoio Presencial é o representante local da UFSC e 

facilitador da formalização de convênios de estágios com a parte Concedente, bem 

como o auxiliador dos trâmites envolvendo documentação relativa ao estágio. 

§ 7º - O Estagiário é o estudante regularmente matriculado e frequente no Curso de 

Letras-Libras EaD, Licenciatura ou Bacharelado, da UFSC. 

§ 8º - A parte Concedente se caracteriza como o campo do estágio no qual o estagiário 

desenvolverá suas atividades.  

 

CAPÍTULO VIII - DO CAMPO, ÁREAS E INSTRUMENTOS 

 

Art. 16 - As atividades do estágio ocorrerão em instituições, quer da rede federal, 

estadual, municipal ou privada, em organizações não governamentais, associações, 

federações e demais órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional, 

desde que possuam a estrutura organizacional e atendam às especificidades do curso.  
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§ 1º - No caso do estágio de estudantes da Licenciatura, o campo de estágio deverá 

possuir atividades de ensino de Libras ou de literatura visual, quando for o caso. 

§ 2º - No caso do estágio de estudantes do Bacharelado, o campo de estágio deverá 

possuir atividades de tradução e/ou interpretação de Libras-Português. 

§ 3º - A realização das atividades do estágio se dará preferencialmente em campos de 

estágio, localizados na região metropolitana onde se encontra o Polo de Apoio 

Presencial do estudante. 

 

Art. 17 – A parte concedente de estágio deverá celebrar o Termo de Convênio com a 

Universidade Federal de Santa Catarina, assim como o Termo de Compromisso do 

estudante, a fim de que possa formalizar as condições para o Estágio, obedecendo aos 

preceitos legais que regem tal relação, em especial a Resolução Normativa nº 

73/2016/CUn, de 7 de junho de 2016. 

 

§ 1º - O Termo de Compromisso é o documento que estabelece os direitos e deveres 

entre o estudante e seu campo de estágio e deverá estar em conformidade com o 

estabelecido no artigo 10º da Resolução Normativa nº 73/2016/CUn. 

§ 2º - O Termo de Convênio é o documento que garante a concessão do Estágio 

regulando as condições de realização de estágios obrigatórios e não obrigatórios. 

 

CAPÍTULO IX - DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO ESTÁGIO  

 

Art. 18 - A organização didática do componente curricular estágio obrigatório está 

estruturado e distribuído em três fases: 

 

I - fundamentação teórica nas disciplinas de Estágio;  

II - planejamento e realização das atividades Práticas de Estágio; 

III - elaboração de relatórios correspondentes. 

 

Art. 19 - A organização didática do componente curricular estágio obrigatório e as 

normas para sua realização estão dispostas no projeto pedagógico do curso. 
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§ 1º - Não é permitido ao estudante o aproveitamento (revalidação) de disciplinas de 

Estágio Obrigatório. 

§ 2º - Os relatórios referentes ao estágio obrigatório deverão postados no espaço da 

disciplina no ambiente virtual de ensino-aprendizagem, conforme as orientações do 

professor, podendo ser registrados em língua de sinais ou em língua portuguesa. 

§ 3º - Os relatórios de estágio obrigatório deverão ser desenvolvidos individualmente 

e serão corrigidos pelos tutores e professores-orientadores da disciplina de Estágio. 

§ 4º - No caso de estágio não obrigatório, o relatório (RAENO) deverá ser elaborado 

mediante acesso ao sistema informatizado de estágios da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

 

Art. 20 - A avaliação do desempenho do estagiário será realizada de forma contínua e 

sistemática, contendo aspectos qualitativos e quantitativos durante o desenvolvimento 

de todo o Estágio, envolvendo a análise dos aspectos técnicos, sociais e humanísticos da 

profissão. 

 

§ 1º - Para fins de integralização do componente curricular do Estágio Obrigatório o 

estudante deverá: 

I- cumprir a carga horária prevista no campo de estágio; 

II- realizar as atividades exigidas nas disciplinas de estágio; 

III- entregar os relatórios referentes ao estágio no período determinado pelo professor-

orientador. 

§ 2º - O aluno desligado do campo de estágio em virtude de comportamento 

insatisfatório não poderá utilizar as horas que cumpriu para integralizar a carga horária 

da disciplina. 

 

 

CAPÍTULO X- DA ORGANIZAÇÃO E FUNÇÕES DOS ENVOLVIDOS 

 

Art. 21 - Para fins de organização, define-se o âmbito de competência de todos os 

agentes envolvidos na operacionalização do estágio. 

 

Art. 22 - São atribuições do(a): 
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§ 1º - Professor/Orientador de Estágio: 

I- orientar o estagiário no planejamento e realização de suas atividades durante sessões 

de videoconferência e/ou encontros presenciais ou virtuais mediados por ferramentas de 

interação síncrona e assíncrona; 

II- acompanhar o desenvolvimento do estágio e elaborar instrumentos de avaliação para 

as correções das avaliações e dos relatórios; 

III- no caso do estágio obrigatório, verificar a entrega dos relatórios e realizar junto aos 

tutores sua avaliação no ambiente virtual de ensino aprendizagem; 

IV- no caso dos estágios não obrigatórios verificar se o relatório foi inserido no sistema 

informatizado de estágios da Universidade. 

 

§ 2º - Tutores: 

I- acompanhar o planejamento e desenvolvimento do estágio e as sessões de 

videoconferência, de acordo com o definido pelo professor-orientador; 

II- auxiliar no preenchimento dos instrumentos de avaliação e dos relatórios de estágio, 

quando for o caso; 

III- supervisionar a entrega dos relatórios e realizar junto aos professores sua avaliação 

no ambiente virtual de ensino aprendizagem; 

IV- encaminhar ocorrências e também questionamentos recebidos ao Coordenador do 

Polo de Apoio Presencial, ao Coordenador de Estágios e/ou ao Professor/orientador para 

que estes os repassem à Coordenação de Curso e ao Setor de Estágios da UFSC, quando 

for o caso. 

 

§ 3º - Supervisor: 

I- acompanhar e orientar o estágio “in loco”, observando a frequência, assiduidade e 

realização das atividades práticas desenvolvidas pelo estudante no campo de estágio; 

II- ser, preferencialmente, o responsável direto pelo campo de estágio onde o estudante 

da UFSC realizará as atividades práticas;  

III- compatibilizar as ações e o plano de atividades entre o estagiário e o campo de 

estágio; 

IV- contribuir com informações sobre o desempenho do estagiário durante a execução 

do estágio. 
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§ 4º Coordenador do Polo de Apoio Presencial, auxiliado pelo Coordenador de Estágio 

do Curso: 

I- auxiliar a celebração de convênio entre possíveis campos de estágio e a UFSC; 

II- verificar a viabilidade de realização do estágio obrigatório nas concedentes 

conveniadas com a UFSC; 

III- receber dos estudantes as respectivas vias do Termo de Compromisso, assinadas por 

eles e pelo supervisor na concedente, conferi-las e encaminhá-las para a Secretaria do 

Curso; 

IV- devolver ao estudante as cópias do Termo de Compromisso, após serem assinadas e 

carimbadas pelos representantes legais da UFSC; 

V- solicitar ao supervisor na concedente documentos comprobatórios de frequencia e 

realização do estágio, quando necessário. 

VI- enviar à Secretaria do Curso os documentos comprobatórios das atividades 

desenvolvidas no campo de estágio, quando solicitado; 

VII- analisar e conferir as cópias dos documentos comprobatórios referentes ao 

aproveitamento de carga horária de estágio (comprovação de experiência docente) 

comparando-as com os originais, datados e assinadas, e enviá-las para a Coordenação 

de Curso; 

VIII- auxiliar na divulgação de vagas de estágios não obrigatório para os Polos de Apoio 

Presencial. 

 

§ 5º - Secretaria do Curso, presencial e virtualmente: 

I- auxiliar na orientação do Coordenador de Estágios do Curso e dos Coordenadores de 

Polo, quanto à necessidade de viabilização dos Termos de Convênio e de Compromisso, 

quando solicitado, a fim de facilitar o breve engajamento dos estagiários em suas 

atividades; 

II- auxiliar os professores-orientadores, os Coordenadores de Polo, os integrantes do 

Campo de Estágio e, por conseguinte os estagiários, quanto aos processos 

administrativo-acadêmicos relativos ao Estágio, sempre que solicitado; 

III- acompanhar os processos administrativo-acadêmicos do Estágio da UFSC no que 

tange a recepção e conferência de documentos, como também de seu arquivamento, 

quando for o caso; 
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VI- dirimir dúvidas relativas a procedimentos administrativo- acadêmicos do estágio 

obrigatório e do não obrigatório, sempre que necessário; 

VII- receber do Polo de Apoio Presencial as respectivas vias do Termo de Compromisso, 

assinadas pelo estudante e pelo supervisor na concedente, conferi-las e encaminhá-las 

para a assinatura dos representantes da UFSC; 

VIII- devolver ao Polo de Apoio Presencial as cópias do Termo de Compromisso, após 

serem assinadas e carimbadas pelos representantes legais da UFSC. 

 

§ 6º - Corpo Discente: 

I- manifestar sua escolha pelo campo de estágio dentre os conveniados com a UFSC 

ou, quando não conveniados, comunicar ao campo de estágio a necessidade do  

estabelecimento do Convênio;  

II- comunicar ao Tutor, ao professor-orientador e aos Coordenadores, através das 

ferramentas de interação do curso todo acontecimento importante relacionado ao 

andamento das atividades pertinentes ao Estágio; 

III- participar de todas as atividades avaliativas; 

IV- comparecer regularmente ao campo de estágio, atendendo a jornada diária da 

instituição, em cumprimento do planejamento, para efeito de comprovação da carga 

horária de Estágio; 

V- elaborar o Planejamento das Atividades antes e durante a execução do estágio; 

VI- elaborar os Relatórios Final do Estágio e/ou os Parciais, quando se tratar de estágio 

não obrigatório, de acordo com as definições e orientações da UFSC; 

VII- comunicar ao Supervisor de Estágio e ao tutor, qualquer ocorrência relevante que o 

impeça, justificadamente, de comparecer ao estágio; 

VIII- respeitar e cumprir todas as determinações da Resolução Normativa nº 73/2016/Cun.  

 

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 23 - A matrícula do estudante nas disciplinas de Estágio independe de 

estabelecimento prévio do Termo de Convênio com a parte concedente de Estágio. 

 

Art. 24 - Nenhum estagiário poderá realizar o estágio sem que a parte concedente de 

Estágio tenha formalizado o Termo de Convênio e de Compromisso.  
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Art. 25 - Em caso de rescisão do Termo de Compromisso de Estágio por parte da 

concedente, deverá ser providenciado imediatamente um novo estágio. 

 

Art. 26 - A carga horária relativa ao estágio não obrigatório poderá ser aproveitada como 

atividades complementares, de acordo com o disposto no Regulamento de Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais. 

 

CAPÍTULO XII – CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE CARGA 

HORÁRIA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 27 - Em nenhuma hipótese, o estudante será liberado da realização de todas as 

atividades de Estágio. 

 

Art. 28 – Os alunos que estiverem cursando sua primeira licenciatura não poderão mais 

solicitar aproveitamento de horas de estágio, conforme Resolução do Ministério da 

Educação nº 2 de 1º de julho de 2015, art. 15. III § 7°. Apenas os portadores de diploma 

de licenciatura com exercício comprovado no magistério e exercendo atividade docente 

regular na educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 

supervisionado até o máximo de 100 (cem) horas. Para fins de comprovação, apenas 

será considerada a experiência a partir da data de ingresso no curso.  

 

Art. 29 - Os alunos de Bacharelado poderão solicitar o aproveitamento de carga horária 

de estágio desde que esteja exercendo atividade regular de tradução e interpretação de 

Libras-Português, de acordo com os campos de atuação preconizados pelo Projeto 

Pedagógico do Curso. Para fins de comprovação, apenas será considerada a experiência 

a partir da data de ingresso no curso.  

§1º- Os estudantes de Bacharelado que exerçam atividade regular como tradutores e/ou 

intérpretes de Libras-Português poderão ter redução da carga horária do estágio, até o 

limite de 180 (cento e oitenta) horas. 

§2º- Em caso de aprovação da solicitação de aproveitamento de carga horária de estágio, 

com carga horária igual ou superior a carga horária de uma das disciplinas objeto da 
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solicitação, será concedida, preferencialmente, a dispensa integral da disciplina 

correspondente. 

 

 

Art. 30 - Para solicitar o aproveitamento de carga horária de estágio, o estudante deverá 

fazer requerimento formal à secretaria do curso e apresentar ao Coordenador do Polo os 

documentos comprobatórios, a fim de serem conferidos e as cópias enviadas para análise 

e registro do deferimento ou indeferimento da solicitação, com anuência da do 

Coordenador de Estágios e da Coordenação de Curso. 

 

DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 

A experiência poderá ser comprovada mediante a apresentação de: 

I- cópia da carteira profissional (página de identificação e contrato) e contra cheque 

(três últimos) ou contrato(s) de prestação de serviços que comprove(m) a realização do 

trabalho; 

II- declaração(ões), da instituição, carimbada(s) e assinada(s), em papel timbrado, 

constando a) o tempo de serviço, b) o CNPJ da Instituição, c) a informação do local e 

tipo da atuação de tradução ou interpretação, para os alunos de bacharelado, ou de 

docência com a informação da disciplina e série em que leciona/lecionou, para os 

alunos de licenciatura. 

 

 

CAPÍTULO XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 31 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação do 

Curso e seu Colegiado, ouvindo a Pró-Reitoria de Graduação, por meio do 

Departamento de Integração Acadêmica e Profissional, quando necessário. 

 

Art. 32 - A modificação neste Regulamento somente ocorrerá a partir de análise da 

Coordenação do Curso de Letras-Libras EaD e sua aprovação no Colegiado. 

 

Art. 33 - Este Regulamento entra em vigor a partir da sua aprovação pelo Colegiado 

do Curso de Letras-Libras EaD. 
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Florianópolis, 21 de novembro de 2018. 
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ANEXO 
 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE CADA DISCIPLINA DE ESTÁGIO 
 
DISCIPLINAS DE ESTÁGIO DA LICENCIATURA EM LETRAS LIBRAS EAD 
 
LSB9140 Estágio em Literatura Visual - Metodologia do ensino da literatura visual a partir de 
diversos gêneros literários explorando diferentes elementos da língua de sinais (configurações de 
mão, movimentos, pontos de articulação). Organização de unidades pedagógicas de língua de sinais 
e literatura visual, enfocando a produção em vídeos. (60 horas relógio)(72 horas aula) 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 
(Carga Horária 

horas aula) 

Preparação (Fundamentação Teórica – VCs) 10 horas relógio 12 

Preparação (Elaboração de Projeto de Trabalho) 10 horas relógio 12 

Realização (Observação no campo de estágio) 08 horas relógio 9.6 

Realização (Execução no campo estágio) 20 horas relógio 24 

Finalização (Análise e sistematização dos dados) 04 horas relógio 4.8 

Finalização (Produção do relatório) 04 horas relógio 4.8 

Seminário de Socialização (VC) 04 horas relógio 4.8 

 
Orientação: 04 VCs no semestre, sendo uma no primeiro dia de VC (orientações gerais sobre o 
estágio e o projeto de trabalho com definição da fundamentação teórica necessária), outra no fim 
do primeiro mês (para finalização do projeto de trabalho e dos documentos), outra na metade do 
semestre (verificação do andamento do estágio e orientações sobre o relatório) e uma ao final (para 
socialização). 
 
LSB9141 Estágio em Língua Brasileira de Sinais como L1 - Realização de sondagem/diagnóstico em 
aulas de língua de sinais e escrita da língua de sinais: conhecimento da realidade e análise do 
processo de articulação teoria/prática. Planejamento e programação de estágio língua de sinais e 
escrita da língua de sinais. Docência compartilhada com a escola campo de estágio nos níveis 
Fundamental ou Médio de ensino, pela Regência de Classe Regular ou sob forma de Projetos 
Especiais de ensino da língua de sinais e escrita de sinais. (180 horas relógio) (216 horas aula) 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 
CARGA HORÁRIA 

(horas aula) 
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Preparação (Fundamentação Teórica – VCs) 25 horas relógio 30 

Preparação (Elaboração de Projeto de Trabalho) 25 horas relógio 30 

Realização (Observação no campo de estágio) 36 horas relógio 43.2 

Realização (Execução no campo estágio) 60 horas relógio 72 

Finalização (Análise e sistematização dos dados) 18 horas relógio 21.6 

Finalização (Produção do relatório) 08 horas relógio 9.6 

Seminário de Socialização 08 horas relógio 9.6 

 
Orientação: 04 VCs no semestre, sendo uma no primeiro dia de VC (orientações gerais sobre o 
estágio e o projeto de trabalho com definição da fundamentação teórica necessária), outra no fim 
do primeiro mês (para finalização do projeto de trabalho e dos documentos), outra na metade do 
semestre (verificação do andamento do estágio e orientações sobre o relatório) e uma ao final (para 
socialização). 
 

 
LSB9142 Estágio em Língua Brasileira de Sinais como L2 - Realização de sondagem/diagnóstico em 
aulas de língua de Sinais como segunda língua. Planejamento e programação de estágio da língua 
de sinais como segunda língua compartilhado com o campo de estágio. Docência compartilhada 
com o campo de estágio nos níveis Fundamental ou Médio de ensino, pela Regência de Classe 
Regular ou sob forma de Projetos Especiais de ensino de língua de sinais como segunda língua. (180 
horas relógio) (216 horas aula) 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 
CARGA HORÁRIA 

(horas aula) 

Preparação (Fundamentação Teórica – VCs) 25 horas relógio 30 

Preparação (Elaboração de Projeto de Trabalho) 25 horas relógio 30 

Realização (Observação no campo de estágio) 36 horas relógio 43.2 

Realização (Execução no campo estágio) 60 horas relógio 72 

Finalização (Análise e sistematização dos dados) 18 horas relógio 21.6 

Finalização (Produção do relatório) 08 horas relógio 9.6 

Seminário de Socialização (VC com cada polo) 08 horas relógio 9.6 

  
Orientação: 04 VCs no semestre, sendo uma no primeiro dia de VC (orientações gerais sobre o 
estágio e o projeto de trabalho com definição da fundamentação teórica necessária), outra no fim 
do primeiro mês (para finalização do projeto de trabalho e dos documentos), outra na metade do 
semestre (verificação do andamento do estágio e orientações sobre o relatório) e uma ao final (para 
socialização). 
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DISCIPLINAS DE ESTÁGIO DO BACHARELADO EM LETRAS LIBRAS EAD 
 
LSB9175 Estágio em Interpretação - Realização de estágio em interpretação de/para a Língua 
Brasileira de Sinais. Atuação em diferentes contextos comunitários, de serviços públicos e/ou de 
conferências em situações de interpretação simultânea, consecutiva, intermitente, sussurrada ou 
de diálogo: sinal-voz, sinal-sinal. (180 horas relógio) (216 horas aula) 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 
CARGA HORÁRIA 

(horas aula) 

Preparação (Fundamentação Teórica – VCs) 20 horas relógio 24 

Preparação (Elaboração de Projeto de Trabalho) 30 horas relógio 36 

Realização (Observação no campo de estágio) 30 horas relógio 36 

Realização (Execução no campo estágio) 40 horas relógio 48 

Finalização (Análise e sistematização dos dados) 20 horas relógio 24 

Finalização (Produção do relatório) 30 horas relógio 36 

Seminário de Socialização 10 horas relógio 12 

 
Orientação: 04 VCs no semestre, sendo uma no primeiro dia de VC (orientações gerais sobre o 
estágio e o projeto de trabalho com definição da fundamentação teórica necessária), outra no fim 
do primeiro mês (para finalização do projeto de trabalho e dos documentos), outra na metade do 
semestre (verificação do andamento do estágio e orientações sobre o relatório) e uma ao final (para 
socialização). 
 
LSB 9177 Estágio em Tradução - Realização de estágio em planejamento e execução de tradução 
de/para a Língua Brasileira de Sinais. Manipulação de textos disponíveis em um dado suporte com 
o objetivo de produzir um trabalho de tradução revisado, refinado e devidamente registrado: 
escrita-escritas de sinais, escrita-sinais, voz-sinais e sinais-sinais. (60 horas relógio) (72 horas aula) 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 
(Carga Horária 

horas aula) 

Preparação (Fundamentação Teórica – VCs) 10 horas relógio 12 

Preparação (Elaboração de Projeto de Trabalho) 10 horas relógio 12 

Realização (Observação no campo de estágio) 08 horas relógio 9.6 

Realização (Execução no campo estágio) 20 horas relógio 24 

Finalização (Análise e sistematização dos dados) 04 horas relógio 4.8 

Finalização (Produção do relatório) 04 horas relógio 4.8 

Seminário de Socialização 04 horas relógio 4.8 
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Orientação: 04 VCs no semestre, sendo uma no primeiro dia de VC (orientações gerais sobre o 
estágio e o projeto de trabalho com definição da fundamentação teórica necessária), outra no fim 
do primeiro mês (para finalização do projeto de trabalho e dos documentos), outra na metade do 
semestre (verificação do andamento do estágio e orientações sobre o relatório) e uma ao final (para 
socialização). 
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