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DESPACHO

Processo Protocolado sob nº 23064.017082/2021-15
Interessado: COORD.CURSO DE LICENC.EM MATEMATICA - TD
Assunto: Geral: Análise e Encaminhamento de Documentos - Procedimentos Operacionalização Estágio Obrigatório do Curso de Licenciatura em
Matemá ca - Câmpus Toledo da UTFPR em 2020.2
Para: COORD.CURSO DE LICENC.EM MATEMATICA - TD

Considerando
1) O O cio nº 2/2021 - DIREGRAD - UTFPR que apresenta análise e recomendações a serem aplicadas pelas Coordenações e
Colegiados de Curso a respeito do desenvolvimento do estágio curricular obrigatório nos cursos de licenciatura da UTFPR;
2) O PARECER CNE/CP Nº: 19/2020 - Diretrizes Nacionais para a implementação dos disposi vos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de
2020; Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020: estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legisla vo nº 6, de 20 de março de 2020.
3) A Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020 - Diretrizes Nacionais para a implementação dos disposi vos da Lei nº
14.040, de 18 de agosto de 2020; Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020: estabelece normas educacionais excepcionais a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legisla vo nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 26. Podem ser desenvolvidas a vidades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por
meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para ﬁns de integralização da respec va carga horária.
§ 3º As IES, no âmbito de sua autonomia e observada o disposto nos Pareceres CNE/CP nº 5 e CNE/CP nº 11/2020 e na Lei no
14.040/2020
4)O Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado dos Cursos de Licenciatura da UTFPR – Resolução nº 35/2017 – COGEP de
junho de 2017;
5) O informa vo SAA/NRE/SEED que trata da oferta de campo de Estágio Obrigatório na Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná
para o 1.º semestre de 2021.
O colegiado do Curso de Licenciatura em Matemá ca da UTFPR/Toledo realizou reunião no dia 07/04/2021 para deﬁnir quais
a vidades poderiam ser desenvolvidas de forma remota dentro das disciplinas de Estágio Supervisionado na Educação Básica 2, 3 e 4
para o semestre 2020/2 que está sendo desenvolvido no período de 18 de fevereiro à 25 de maio de 2021.
Após uma breve contextualização, o colegiado aprovou por unanimidade as a vidades remotas (descritas abaixo) que poderão ser
desenvolvidas no período de 18 de fevereiro à 25 de maio de 2021 visando atender o previsto na ementa das disciplinas de Estágio
Supervisionado na Educação Básica 2, 3 e 4 do Curso de Licenciatura em Matemá ca.
a) Discussões teórico-metodológicas;
b) Seminários sobre os conteúdos;
c) Observação das Aulas Paraná;
d) Elaboração de plano de aula;
e) Prévia das aulas (ministradas na forma de videoaulas);
f) Gravação de videoaulas (aulas assíncronas);
g) Acompanhamento semanal do Google Classroom SEED;
h) Aula síncrona (caso seja permi da pela SEED).
A aprovação das a vidades consta registrada na ATA da reunião 02/2021 do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemá ca UTFPR Toledo, documento SEI 1926130
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Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) IVAN JOSE COSER, PROFESSOR ENS BASICO TECN
TECNOLOGICO, em (at) 13/04/2021, às 21:47, conforme horário oﬁcial de Brasília (according to oﬃcial Brasilia-Brazil me), com fundamento no
(with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen city of this document can be checked on the website)
h ps://sei.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador (informing the
veriﬁca on code) 1984689 e o código CRC (and the CRC code) 9B8F5CA7.
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