
 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Caxias do Sul 
Aproveitamento de carga horária de estágio obrigatório – Licenciatura em Matemática  

Visto que o(a) acadêmico(a)_______________________________________________  solicitou ao 

colegiado do Cursos de Licenciatura em Matemática o aproveitamento de carga horária para a disciplina de 

estágio supervisionado obrigatório no ensino (         ) Fundamental,   (      ) Médio, consideremos que a 

solicitação seja: 

(        ) Deferida com aproveitamento de ________ horas , pois de acordo com a documentação 

apresentada pelo acadêmico(a) há a comprovação de atividade docente regular na educação básica, com 

atuação na disciplina de matemática e ainda está de acordo com o nível de estágio solicitado. A 

documentação está de acordo  com a resolução CNE/CP nº2 de 19 de janeiro de 2002, que prevê o 

aproveitamento de no máximo 200 horas. 

(    )  Deferido  com aproveitamento de ________ horas , pois nos últimos 30 meses o acadêmico(a) atuou 

como professor(a) da educação básica com atuação na área da matemática. Para análise do aproveitamento 

da carga horária foi considerado a seguinte definição: 

(      ) O acadêmico(a) irá aproveitar na disciplina de estágio 20 h pois atuou como professor(a) 

de matemática na educação básica durante os 30 meses desde o seu ingresso na instituição 

como acadêmico(a) da Licenciatura em Matemática e ainda a atuação  está de acordo com o 

estágio proposto. 

(      ) O acadêmico(a) irá  aproveitar na disciplina de estágio 15 h pois atuou como professor(a) 

de matemática na educação básica durante os 22 meses desde o seu ingresso na instituição 

como acadêmico(a) da Licenciatura em Matemática e ainda a atuação  está de acordo com o 

estágio proposto. 

(      ) O acadêmico(a) irá  aproveitar na disciplina de estágio 10 h pois atuou como professor(a) 

de matemática na educação básica durante os 15 meses desde o seu ingresso na instituição 

como acadêmico(a) da Licenciatura em Matemática e ainda a atuação  está de acordo com o 

estágio proposto. 

(      ) O acadêmico(a) irá  aproveitar na disciplina de estágio 5 h pois atuou como professor(a) 

de matemática na educação básica durante os 8 meses desde o seu ingresso na instituição como 

acadêmico(a) da Licenciatura em Matemática e ainda a atuação  está de acordo com o estágio 

proposto. 

Parágrafo 1: o acadêmico(a) poderá realizar o estágio obrigatório na turma de onde ele já atua como 

professor(a) de matemática. 

Parágrafo 2 : o acadêmico(a) deve encaminhar o pedido em até duas semanas a partir da data de início do 

semestre definido pelo calendário letivo vigente no IFRS- Caxias do Sul. 

(      ) Indeferida, pois o acadêmico(a)  não possui vínculo ou experiência, no nível de ensino proposto 

pela disciplina de estágio obrigatório. 

Sem nada mais a declarar,  

___________________________________________________________ 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática 

Campus Caxias do Sul – Portaria Nº:……. 


